Bijlage 5 bij brief 2019-346

Begrotingsrichtlijnen RWB 2021
Door het algemeen bestuur vastgestelde richtlijne:
1. Het strategisch beraad biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting 20212024 aan de deelnemers;
2. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk;
3. De begroting 2021 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per
deelnemer;
4. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of
uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij
dit eerder door het algemeen bestuur is besloten;
5. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de
voorgeschreven gegevens in de begroting zijn opgenomen. Waarbij aandacht is voor:
a. Overzicht van incidentele lasten en baten;
b. Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
c. Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken legt het
strategisch beraad een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor aan het
algemeen bestuur;
7. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico’s door deze te
kwantificeren, te prioriteren en beheersingsmaatregelen te benoemen.
8. Het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling van 2,9% in de begroting 2021;
9. Het verwerken van een prijsindexcijfer van 1,7% in de begroting 2021, uitgezonderd de KCVbegroting, en 1,7% voor 2022, 1,8% voor 2023 en 1,8% voor 2024;
10. Het verwerken van de uitgangspunten voor de raming van de vervoerskosten KCV die de
bestuurscommissie KCV op 21 november vaststelt.

Door het algemeen bestuur vastgestelde beleidsmatige richtlijn:
1. Voor of bij de tweede bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage opgesteld over de
realisering van het actieprogramma 2019-2023.
Door het algemeen bestuur ingenomen standpunt ten aanzien van de overige beleidsmatige
richtlijnen
1. Omdat de financiering voor vrijetijdseconomie en kennisdiensten voor 2021 al beschikbaar is
vanuit gereserveerde middelen, zal hiervoor geen extra bijdrage gevraagd worden in de
begroting 2021.
2. De vorming van een regionaal investeringsfonds vergt een uitgebreide verkenning en intensief
gesprek met de deelnemers, waardoor het niet mogelijk is om hier al een uitwerking over op te
nemen in de richtlijnen en begroting 2021.

