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de leden van de raad
het college van burgemeester en wethouders
6 november 2018
belang en financieel inzicht samenwerkingsverbanden
informatieverstrekking
Informatievergadering Ruimte d.d. 10 oktober 2018
openbaar

Aanleiding
In het verlengde van het agendapunt over de voortgang van regionale opgaven is in de
Informatievergadering Ruimte van 10 oktober jl. toegezegd:
 per samenwerkingsverband financieel inzicht te geven in de bijdrage per inwoner en de
bijdragen over de afgelopen jaren;
 per samenwerkingsverband voor de raadsleden te verduidelijken wat het belang is voor
Heusden, indien mogelijk.
Informatie
Wij hebben de toegezegde informatie in één compact overzicht gezet waarbij per
samenwerkingsverband onder meer de focus (voor Heusden), de financiële bijdragen voor de jaren
2015-2019 en de bijdragen per inwoner voor 2019 zijn aangegeven. Dit overzicht treft u als bijlage
aan.
In aanvulling hierop brengen wij graag de volgende informatie onder uw aandacht:
 paragraaf ‘B.6.6 Verbonden partijen’ van de ontwerpgemeentebegroting 2019 (al in uw bezit);
 ‘Factsheets Thema-avond Samenwerking 24 april 2018’ waarin de verschillende
samenwerkingsverbanden nader worden toegelicht (al in uw bezit).

Werkgebied

Brabant-Midden

BrabantNoordoost

Partners

Samenwerkingsverband

Focus (voor Heusden)

Gemeenschappelijke
regeling 9 gemeenten

Hart van Brabant

Triple helix gemeenten,
kennisinstellingen en
ondernemers
Bestuursconvenant 17
gemeenten en 2
waterschappen

Midpoint

Noordoost-Brabant

Triple helix gemeenten/
waterschappen,
kennisinstellingen en
ondernemers gebundeld
in een stichting
Gemeenschappelijke
regeling 17 gemeenten

Agrifood Capital

Vrijwillige samenwerking
3 gemeenten

De Langstraat

Gemeenschappelijke
regeling

Baanbrekers

Meierij

Vrijwillige samenwerking
5 gemeenten (exclusief
Heusden)

Vijf van de Meierij

Brabant Midden en
West

Gemeenschappelijke
regeling 27 gemeenten

Brabant Midden en
Noord

Gemeenschappelijke
regeling 25 gemeenten

Omgevingsdienst
Midden- en West
Brabant
GGD Hart voor
Brabant

Brabant Midden
West en Noord

Gemeenschappelijke
regeling 43 gemeenten

Regionale Ambulance
Voorziening (RAV)

Langstraat

Veiligheidsregio
Brabant-Noord

Financiële bijdrage Heusden
Jaarrekening
2015

Jaarrekening
2016

Jaarrekening
2017

Primaire
begroting 2018

Primaire
begroting 2019

Arbeidsparticipatie
Maatschappelijke ontwikkeling
Wonen (kwalitatief)
Recreatie en toerisme
Ruimtelijke ordening (vrijkomende agrarische
bebouwing (VAB’s))
Duurzaamheid
Jeugd (via Bestuurscommissie)
Economie
Social innovation
Bijdrage Regionaal Aktieprogramma (REAP)
Economie (kwantitatief; i.c. afspraken met provincie
over bedrijventerreinen)
Leefomgeving (kwantitatief; i.c. afspraken met
provincie over woningbouwaantallen)
Arbeidsparticipatie (€1,00/inwoner. Heusden neemt
hieraan niet deel)
Bereikbaarheid en mobiliteit (via Gebieds Gerichte
Aanpak (GGA) stadsgewest Den Bosch)
Bedrijvigheid
Innovaties

€75.000

€75.000

€75.600

€102.000

€104.000

Bijdrage per
inwoner 2019
(inwonertal
prognose 43.970)
€2,37

€5.400.000
€75.000

€4.400.000
€75.000

€5.118.700
€75.600

€6.954.000
€102.000

€6.235.000
€104.000

€141,80
€2,37

€130.000

€9.300
€130.000

€9.700
€132.500

€132.500

€131.900

€3,00

€6.900

€6.900

€3.600

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Bestrijding van branden
Technische hulpverlening en advisering over
branden, rampen en crisis
Wonen
Zorg en interactie met voorliggend veld
Arbeidsmigranten
Economisch actieplan
Recreatie en toerisme
Ondermijning
Uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en
werkgelegenheid
Talent2work
Maatjesproject
Heusden maakt in de basis geen onderdeel van deze
samenwerking uit en schuift op onderdelen aan
Focus van Heusden richt zich op wonen,
bereikbaarheid en toerisme & recreatie
Uitvoering van vergunningverlening, toezicht en
handhavingstaken (voornamelijk op gebied van
milieu)
Uitvoering jeugdgezondheidszorg
Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbescherming
Toezicht kinderopvang
Regionale ambulancevoorziening
Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen

€1.828.000

€1.830.000

€1.917.000

€2.007.000

€2.232.000

€50,76

€3.393.000

€3.632.000

€2.447.000

€55,65

€3.900 (obv
nnb (obv
nacalculatie)
nacalculatie)
Geen vaste jaarlijkse bijdrage (verloopt indirect via Noordoost-Brabant)

Geen vaste jaarlijkse bijdrage

€3.077.000

€2.990.000

Geen vaste jaarlijkse bijdrage

€310.000

€386.000

€325.000

€231.000

€244.000

€5,55

€1.242.000

€1.191.000

€1.191.000

€1.342.000

€1.407.000

€32,00

Geen vaste jaarlijkse bijdrage

