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Onderwerp 

Begroting en Governance Protocol Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (GR UBR) 

2020 + 2021 

 

Beslispunten 

1. Het Dagelijks Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland mede te 

delen dat er geen zienswijzen zijn ten aanzien van de begroting 2020 + 2021.   

2. Aan het Dagelijks Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland een 

zienswijze in te dienen ten aanzien van het Governance Protocol via de bijgevoegde brief.  

 

Inleiding 

Voor u ligt de begroting van de Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland 2020 + 2021. De 

concept begroting is behandeld door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 5 maart 2020.  

 

Met bijgaand raadsvoorstel (bijlage 1) wordt u raad in de gelegenheid stellen om zienswijzen te geven 

op de begroting 2020 + 2021 en het Governance Protocol. De begroting 2020 + 2021 (Bijlage 2) is 

opgesteld met als basisdocument de eerder voorgelegde kadernota. Daarom zijn er geen redenen voor 

het geven van zienswijzen.  

 

Het bijgevoegde governance protocol (bijlage 3) beschrijft welke instrumenten voor sturing, toezicht 

en controle de raden en colleges hebben ten aanzien van UBR. De raad heeft op 13 juni 2019 een 

drietal moties aangenomen voor meer grip op samenwerkingsverbanden. Hier moet nog gedeeltelijk 

invulling aan worden gegeven. Voorgesteld wordt op dit punt een zienswijze in te dienen. In de 

zienswijze wordt gevraagd om het informatieprotocol onderdeel te laten zijn van het governance 

protocol, zodra het informatieprotocol is vastgesteld. 

 

Besluitgeschiedenis 

In de raad van 17 december 2019 heeft de raad de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te dienen op 

de kadernota van de UBR. 

De raad heeft op 13 juni 2019 een drietal moties aangenomen voor grip op samenwerkingsverbanden  

en het vervolg. 
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Beoogd effect 

De raad in de gelegenheid stellen om zienswijzen te geven op de begroting 2020 + 2021 en het 

Governance Protocol Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. 

 

Argumenten 

1.1 De begroting 2020 + 2021 is opgesteld met als basisdocument de eerder voorgelegde 

kadernota.  

De hoogte van de garantstelling van de gemeente is in de kadernota gelijk aan de begroting. Er wordt 

in de begroting sneller afgelost dan de kadernota stond opgenomen. Daarnaast is de rente van de 

lening lager dan de oorspronkelijke ramingen in de kadernota, waardoor het nu gepresenteerde 

resultaat voordeliger is. 

 

1.2 De Raad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven op de financiën van de UBR 

In het voorstel behorende bij het besluit van 17 september 2019 is aangegeven dat de raad in de 

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

 

1.3 Door een zienswijze in te dienen geeft de raad invulling aan het principe van verlengd lokaal bestuur 

Gezien het feit dat de deelnemende gemeenten garant staan voor de financiële verplichtingen van de 

nieuwe gemeenschappelijke regeling kan vanuit het principe van verlengd lokaal bestuur op deze wijze 

invloed worden uitgeoefend op de wijze waarop de nieuwe gemeenschappelijke regeling omgaat met 

haar financiën. Alles overwegende zijn er geen redenen voor het geven van zienswijzen op de 

voorgelegde financiële stukken. 

 

2.1 Het concept-governance protocol geeft gedeeltelijk invulling op de ingediende moties. 

In dit governance protocol zijn de moties aangaande grip en sturing die door diverse gemeenten in 

2019 zijn genomen, waar mogelijk verwerkt. Dit geldt specifiek voor de motie aangaande transparantie 

van gemeenschappelijke regelingen. Hier wordt door GR UBR concreet invulling aan gegeven doordat 

het concept verslag van de AB vergadering van UBR binnen drie werkdagen na de betreffende 

vergadering al op de website van de UBR wordt gezet. Voor de overige moties geldt dat daarover 

afstemming in de regio met de andere verbonden partijen zal plaatsvinden om te bepalen op welke 

wijze daar invulling aan kan worden gegeven. Het concept informatieprotocol is in concept gereed. 

Over dit informatieprotocol zal in de komende periode afstemming plaatsvinden met de griffierskring 

en de directeuren van gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens wordt het document ter 

besluitvorming aangeboden aan de colleges, die zijn opgeroepen om "te stimuleren dat voor de 

informatievoorziening en de aanlevering van stukken binnen de regio duidelijke procesafspraken 

worden gemaakt en nageleefd" en om daartoe een informatieprotocol op te stellen.”  

 

2.2. Door een zienswijze in te dienen wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde motie. 

 In de door de gemeenteraad ingediende zienswijze wordt gevraagd om het informatieprotocol 

onderdeel te laten zijn van het governance protocol, zodra dit informatieprotocol is vastgesteld. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 
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Financiën 

De begroting 2020 + 2021 geeft een gedetailleerd inzicht in de financiën van de te treffen UBR. Als 

basisdocument voor de begroting is de eerder aan u voorgelegde kadernota gebruikt.  

 

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

conform de verdeelsleutel garant voor deze lening. 

 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe groot de garantstelling en reservering per gemeente is op 

basis van de stemverhouding bij een totale investering van € 37,5 miljoen. 

 

 
 

Evaluatie 

Via de kwartaalrapportages verbonden partijen  wordt u college en de raad geïnformeerd over de 

ontwikkelingen bij de GR UBR. 

 

Communicatie 

Er is geen specifieke communicatie over dit besluit nodig. Het Dagelijks Bestuur van de UBR wordt 

over het besluit van de raad schriftelijk geïnformeerd.  

 

Uitvoering/Planning 

Het besluit van de raad zal worden medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de UBR. 

 

Evaluatie 

Via de kwartaalrapportages verbonden partijen  wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen bij 

de GR UBR. 

 

Risicoparagraaf 

Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 
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Bijlagen: 

1. Aanbiedingsbrief plus Begroting 2020 + 2021 gemeenschappelijke regeling  

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 

2. Aanbiedingsbrief met Concept Governance Protocol 

3. Brief zienswijze 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                          de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020 ,   

 

besluit: 

 

1. het Dagelijks Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland mede te 

delen dat er geen zienswijzen zijn ten aanzien van de begroting 2020 + 2021;   

2. aan het Dagelijks Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland een 

zienswijze in te dienen ten aanzien van het Governance Protocol. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 juni 2020, nummer 2020/082, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 


