
 

 

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe 

t.a.v. de griffie 

Postbus 112 

4190 CC  GELDERMALSEN 

 

 

Culemborg, 22 april 2021 

 

  

Betreft: Kaderbrief 2022  

 

 

 

Geachte gemeenteraad, 

Graag bieden wij u de Kaderbrief 2022 van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (GR BWB)  aan. 

BWB verzorgt de bedrijfsvoering voor de drie samenwerkende gemeenten Culemborg, Tiel en West 

Betuwe. Onze missie is om de gemeenten succesvol te laten zijn in hun taakuitvoering en daarbij 

kosten te besparen, kwaliteit te verhogen, kwetsbaarheid te verminderen en medewerkers kansen te 

bieden zich te ontwikkelen. 

Deze Kaderbrief 2022 bouwt voort op de weg die wij de afgelopen jaren zijn ingeslagen.  

In het lopende jaar 2021 staat versterking van de financiële processen centraal en zetten wij stappen 

om informatiemanagement en ICT te versterken. Ondanks dat ook onze organisatie fors te lijden 

heeft onder de coronabeperkingen.  

 

In 2022 staan stabiliteit en doorontwikkeling in kennis, kunde en vaardigheden centraal en zetten wij 

weer een stap in verdere professionalisering: de (ICT) projecten zijn voor het eerst integraal 

opgenomen in de Kaderbrief. In de financiële samenvatting (pagina 26 e.v.) staan de verschillende 

financiële ontwikkelingen helder en traceerbaar weergegeven, zodat voor de gemeenten beter 

inzichtelijk is wat er gebeurt, waarom, wie dat besloten heeft en wat daarvan het financiële effect is. 

Het financiële perspectief ingaande 2022 is vanuit soberheid en doelmatigheid ingezet, mede gelet 

op het financiële perspectief van de gemeenten dat onder druk staat. 

Wij zijn voornemens, op een passend moment, een informatiesessie voor de gemeenteraden te 

organiseren. Dan praten wij u graag bij over ontwikkelingen in de bedrijfsvoering waar ook u als 

raadslid mee in aanraking komt. Bijvoorbeeld de snelle ontwikkelingen op ICT, informatiebeveiliging 

en cybersecurity. 

 

 

 



 

 

Deze Kaderbrief is ter kennisname. De ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 sturen wij u zo 

spoedig mogelijk toe waarbij u gelegenheid wordt geboden om uw zienswijze kenbaar te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, 

 

 

 

G. van Grootheest     A. van Vliet 

Voorzitter      Directeur 

 

 

 

 

 

 


