
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 17 december 2019 

Voorstelnummer : 12.23 

Portefeuillehouder : Ed Goossens 

Bijlage(n) : 1 

Onderwerp : Kadernota Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 
  Breedbandnetwerk Rivierenland i.o. 

   

 

Onderwerp 

Kadernota Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie  Breedbandnetwerk Rivierenland i.o. 

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de Kadernota van de gemeenteschappelijke regeling 

Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland i.o. 

2. De ‘Kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 

Rivierenland’ als geheim te classificeren. 

3. Het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland mee te delen dat er geen zienswijzen zijn op 

de voorgelegde Kadernota gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 

Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR), 

 

Inleiding 

In het raadsvoorstel behorende bij het besluit van 24 september 2019 is opgenomen dat voorafgaand 

aan de conceptbegroting een kadernota aan u wordt aangeboden. In deze fase van het treffen van de 

UBR is het niet mogelijk om al te handelen conform de begrotingsprocedure zoals opgenomen in de 

concept gemeenschappelijk regeling. De bijgaande ‘oplegnotitie kadernota 2020’ en ‘kadernota 2020 

gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland’ (resp. bijlage 1 

en 2) bevat daarom uitgebreid de uitgangspunten voor de exploitatie en de balans plus financiële 

doorrekeningen voor de periode 2020-2025. De begroting 2020 zal conform deze kadernota worden 

opgesteld. De begroting 2020 wordt direct na oprichting van de UBR door het Algemeen Bestuur van 

de UBR vastgesteld. Daarna is de UBR gebonden aan de reguliere P&C-cyclus vanuit de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en wordt de begrotingsprocedure gevolgd zoals opgenomen in 

artikel 26 van de UBR. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 6 augustus 2019 heeft ons College een voorgenomen besluit genomen voor het oprichten van de 

gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland. Op 24 september 2019 

heeft uw gemeenteraad toestemming aan ons college gegeven voor het aangaan/oprichten van deze 

gemeenschappelijke regeling. Op 8 oktober 2019 heeft ons college ingestemd met de oprichting van 

de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland (UBR). De 

gemeenschappelijke Regeling UBR treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. 
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Beoogd effect 

U in de gelegenheid stellen om zienswijzen te geven op de kadernota die dient als kader voor de vast 

te stellen begroting 2020 door de UBR direct na oprichting. 

 

Argumenten 

2.1 Geheimhouding is van toepassing omdat het gunningsproces nog niet is afgerond 

In de kadernota staan bedragen opgenomen die nog niet openbaar gemaakt kunnen worden omdat de 

onderhandelingen met de aannemer voor de aanleg van het glasvezelnetwerk nog niet zijn afgerond. 

Naar verwachting zal dat plaatsvinden eind november. 

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) artikel 10 zijn criteria vermeld op basis waarvan 

geheimhouding opgelegd kan worden. In het geval van voorliggend voorstel gaat het om artikel 10, lid 

2, onder b: Het verstrekken van informatie ingevolge de Wob blijft achterwege voor zover het belang 

daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van publiekrechtelijke lichamen.  

 

3.1  U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de financiën van de UBR 

In het voorstel behorende bij uw het besluit van 18 september 2019 is aangegeven dat u in de 

gelegenheid wordt gesteld om een zienswijzen te geven op de concept begroting van de UBR. De 

kadernota die u aantreft is zoveel als mogelijk gebaseerd op actuele/werkelijk cijfers. Deze nota is 

zeer gedetailleerd en vormt de basis voor de concept begroting 2020.  

 

3.2 De kadernota geeft een goede voorzet voor de eerste begroting van de GR UBR. 

De in de kadernota genoemde uitgangspunten voldoen binnen het risicoprofiel zoals eerder aan uw 

raad is medegedeeld. 

 

Kanttekeningen 

2.1  In deze oprichtingsfase kan nog niet de begrotingsprocedure worden gevolgd conform de 

 gemeenschappelijk regeling 

In deze fase van oprichting kan niet voldaan worden aan de begrotingsprocedure zoals opgenomen in 

de Wgr. De kadernota is echter dusdanig gedetailleerd dat deze een goed inzicht geeft in de financiën 

van de UBR, de invloed van de bancaire lening en de garantstelling van de deelnemende gemeenten 

daarop conform de verdeelsleutel. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing  

 

Financiën 

De kadernota geeft een gedetailleerd inzicht in de financiën van de te treffen UBR. Dit wijkt niet af van 

eerder voorgelegde financiële inzichten en/of garantstellingen.  

 

De investering wordt volledig betaald vanuit een bancaire lening. De deelnemende gemeenten staan 

conform de verdeelsleutel garant voor deze lening. 
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Alles overwegende zijn er geen redenen voor het geven van zienswijzen op de voorgelegde financiële 

stukken. 

 

Uitvoering 

In de periode vóór de formele oprichting van de UBR is het openbaar lichaam Regio Rivierenland 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en inrichting van de UBR. Vanaf de oprichting neemt UBR alle 

rechten en plichten ten aanzien van het Programma Breedbandnetwerk over. Het besluit van de raad 

zal daarom worden medegedeeld aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland. De Regio 

Riviereland zal worden verzocht dit besluit kenbaar te maken bij de te treffen van de UBR en bij de 

vaststelling van de begroting na oprichting van de UBR. 

 

Planning 

De UBR treedt op 1 januari 2020 in werking. 

 

Communicatie 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland wordt over uw besluit schriftelijk geïnformeerd. 

 

Tabel risicoparagraaf 

Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                   de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019,   

 

besluit: 

 

1. kennis te nemen van de Kadernota van de gemeenteschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 

Breedband Rivierenland i.o.; 

2. de ‘Kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 

Rivierenland’ als geheim te classificeren; 

3. het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland mee te delen dat er geen zienswijzen zijn op de 

voorgelegde Kadernota gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 

Rivierenland (UBR). 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 17 december 2019, nummer 23, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 
 
 


