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Samenvatting zienswijzen gemeenten
De Kadernota 2022 is op 21 december 2020 voor zienswijze verzonden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel de samenvatting van de uitgebrachte 
zienswijzen. 

Instemming / 
kennisname

Niet akkoord / 
afwijkend

Kadernota 2022 16 -

Wij constateren dat alle gemeenten instemmen met de Kadernota 2022 van VRBN. 

De gemeenten Bernheze en ‘s-Hertogenbosch vragen daarbij wel aandacht voor de financieel 
zware tijden die zij tegemoetzien. De gemeente Bernheze verzoekt de VR een terughoudend 
financieel beleid te voeren en uit te gaan van het “trap op trap af” principe. De gemeenteraad van 
’s-Hertogenbosch heeft bij vaststelling van de begroting 2021 een motie aangenomen tot een 
(efficiency)taakstelling richting alle Gemeenschappelijke Regelingen waaraan zij deelneemt.
 

Overzicht uitgebrachte zienswijzen
Gemeente Ziens

wijze
Bijzonderheden

1. Bernheze Een positieve zienswijze te geven op de conceptkadernota 
Veiligheidsregio Brabant-noord 2022.

Met het oog op de financiële zware tijden die onze gemeente 
tegemoetziet, vinden we dat de gemeenschappelijke regeling 
ten gevolge hiervan eveneens een terughoudend financieel 
beleid dienen te voeren. De te verwachten negatieve effecten 
van de herverdeling van het gemeentefonds alsmede het 
opvangen van de tekorten in het sociale domein, moeten niet 
alleen wij als gemeente vertalen in onze begroting en 
meerjarenperspectief, maar willen wij ook terugzien in de 
begroting en meerjarenperspectief van deze 
gemeenschappelijke regeling. Het “trap op trap af” - principe is 
daarbij wat ons betreft het uitgangspunt.

2. Boekel * -
3. Boxmeer -
4. Boxtel * RV, 16 maart in raad.
5. Cuijk * -
6. Grave * -
7. ’s-Hertogenbosch * 10 maart in raad. Checken.

De zienswijze ondersteunt het beleid uit de Kadernota 2022. 

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende: De financiële 
positie van gemeenten staat onder druk. In dit licht heeft onze 
gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2021 
ingestemd met een pakket aan ombuigingen. Opgeteld gaat het 
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Gemeente Ziens
wijze

Bijzonderheden

voor onze gemeente om een structurele besparing van € 5,6 
miljoen. Op basis van een motie van onze gemeenteraad is 
hierbij onder meer besloten tot een (efficiency)taakstelling 
richting de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan wij 
deelnemen. Dit moet voor onze gemeente leiden tot een 
bezuiniging van in totaal €50.000. Wij kunnen evenwel niet 
eenzijdig besluiten onze bijdrage aan een Gemeenschappelijke 
Regeling te verlagen. Wij zullen in de komende periode bekijken 
hoe aan de taakstelling invulling kan worden gegeven. Dit doen 
wij in overleg met onze partners binnen de Gemeenschappelijke 
Regelingen.

8. Heusden * -
9. Landerd -
10. Meierijstad -
11. Mill & Sint Hubert * -
12. Oss * -
13. Sint Anthonis -
14. Sint-Michielsgestel * RV 18 maart in gemeenteraad.
15. Uden -
16. Vught -
*Zienswijze op 10-3-2021 opgezocht op de webpagina van de betreffende gemeente. 

Vanwege de tijdige aanlevering aan het Algemeen Bestuur hebben we een aantal zienswijzen via 
internet opgezocht. Om die reden vragen we u om dit voor uw gemeente te controleren.
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