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A M E N D E M E N T 
Nummer A2021-10 

De gemeenteraad van Dongen, in vergadering bijeen op 24 juni 2021 

Behandelende het raadsvoorstel  

2021-007978 Regio Hart van Brabant Ontwerp begroting 2022 en Jaarstukken 2020 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De raad besluit om 

Huidige tekst: 

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 van HvB;  

2. Kennis te nemen van de jaarrekening Midpoint Brabant;  

3. Geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2022 van HvB en Midpoint Brabant. 

 
Te wijzigen in: 

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 van HvB;  

2. Kennis te nemen van de jaarrekening Midpoint Brabant;  

3. Als zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van regio Hart van Brabant dat de 

gemeenteraad van Dongen in kan stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting 2022 van 

regio Hart van Brabant; 

4. Als zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van regio Hart van Brabant dat de 

gemeenteraad van Dongen niet in kan stemmen met de door regio Hart van Brabant 

voorgestelde inwonerbijdrage 2022 (€4,34) en op te roepen om de opgenomen indexering 

binnen de begroting op te vangen; dit betekent dat ook de bijdrage Midpoint Brabant niet 

geïndexeerd wordt en neerkomt op € 114.455,- 

5. Als zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Hart van Brabant dat de 

gemeenteraad van Dongen meer inzicht wenst in nut en noodzaak van de opgevoerde posten 

bij bestemmen van het resultaat 2020, zoals verwerkt in de begroting 2021; 
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Amendement behorend bij raadsvoorstel 2021-007978 Regio Hart van Brabant Ontwerp begroting 2022 en Jaarstukken 2020 

 

Toelichting: 

Conform de afspraak in de Verenigde Vergadering in 2016 wordt de bijdrage van gemeenten 

geïndexeerd. In 2022 gaat dit om het gewogen indexcijfer van 1,6%. Voor wat betreft jeugdhulp 

wordt opgemerkt dat er een indexatie van 3,5% wordt gehanteerd. Dit is lager dan voorgaande 

jaren, omdat we verwachten dat de nieuwe inkoopstrategie leidt tot minder autonome groei van 

aanvragen en indexatie.  

 

Met deze voorgenomen procentuele stijging wordt niet gehandeld in overeenstemming met de 

aangenomen motie in de Dongense gemeenteraad in juni 2019, waarin aan alle verbonden 

partijen is gevraagd om de 0-lijn te hanteren voor de begrotingen van 2021. Hoewel de motie 

betrekking had op de begroting 2021, kwam de motie voort uit de financiële omstandigheden 

waarin de gemeente Dongen verkeert, deze zijn niet gewijzigd. De gemeenteraad ziet indexering 

voor 2022 niet als noodzakelijk, gezien de overrealisatie van de GR van de afgelopen jaren en stelt 

daarom voor niet te indexeren. 

 

Het voorstel is om het resultaat via de algemene reserve over te hevelen naar de genoemde 

bestemmingen in de begroting 2021. De bestemmingsdoelen van deze middelen sluiten direct aan 

bij de ambities zoals neergelegd in de Strategische Meerjarenagenda. De algemene reserve zou 

hiermee onder het afgesproken maximum blijven van 10% van de totale regiobegroting exclusief 

jeugdhulp. De gemeenteraad van Dongen heeft echter niet voldoende beeld bij nut en noodzaak 

van de opgevoerde posten. Om die reden wordt een zienswijze ingediend, met het verzoek hier 

meer inzicht in te geven. Mogelijk kan het positief jaarrekeningsaldo ingezet worden om het niet-

indexeren gedeeltelijk op te vangen. 

 

De begroting van Midpoint voldoet aan de afgesproken kaders, maar gezien de zienswijze op de 

bijdrage aan Hart van Brabant wordt voorgesteld ook de bijdrage aan Midpoint Brabant ten 

opzichte van 2021 niet te verhogen. De bijdrage aan Midpoint Brabant is namelijk gekoppeld aan 

de hoogte van de inwonersbijdrage regio Hart van Brabant en daarvan wordt voorgesteld deze niet 

te indexeren. 

 

Burgemeester Starmans heeft in het AB van regio Hart van Brabant verwezen naar de motie van de 

raad van Dongen en heeft aangegeven dat de gemeente Dongen kritisch staat ten aanzien van 

indexering en tariefstijgingen. Dit heeft in het voortraject niet geleid tot aanpassing van de 

begrotingen. 
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