
Van: Info | Regio Hart van Brabant [mailto:info@regio-hartvanbrabant.nl] 
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 15:48
Aan: eric.dammingh@dongen.nl; joep.timmermans@gilzerijen.nl; Berry van t Westeinde 
<berry.van.t.westeinde@goirle.nl>; Fransje Backerra <FBackerra@HEUSDEN.NL>; Maarten Janus 
<m.janus@hilvarenbeek.nl>; Anne-Floor-- Heijerman <A.Heijerman@loonopzand.nl>; Robijns, 
Danielle <Danielle.Robijns@oisterwijk.nl>; Kanters, Noor <noor.kanters@tilburg.nl>; Bonte, Rene de 
<Rene.de.bonte@tilburg.nl>; tcornelissen@waalwijk.nl
CC: Info | Regio Hart van Brabant <info@regio-hartvanbrabant.nl>; Maas Boonekamp 
<maasboonekamp@regio-hartvanbrabant.nl>; Hildegard de Kort <hildegarddekort@regio-
hartvanbrabant.nl>; Miriam Oosterwijk <miriamoosterwijk@regio-hartvanbrabant.nl>; Willem van 
Eijk <willemvaneijk@regio-hartvanbrabant.nl>; Neeltje Schoenmakers <neeltjeschoenmakers@regio-
hartvanbrabant.nl>; Hanneke van Lieshout <Hannekevanlieshout@regio-hartvanbrabant.nl>; Lieke 
Esseling <liekeesseling@regio-hartvanbrabant.nl>; Briggit Hendriks 
<briggithendriks@midpointbrabant.nl>
Onderwerp: Brief aan raden inzake concept jaarrapportage 2020 Regio Hart van Brabant

Beste griffiers,

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om bijgaande brief inzake ‘concept jaarrapportage 2020 Regio 
Hart van Brabant’ te delen met jullie raadsleden?

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Sharona Kools
Managementassistent

Burgemeester Brokxlaan 12| 5041 SB | TILBURG (Gebouw 88, 2e verdieping)
Postbus 788 | 5000 AT  TILBURG
T 013 744 0406
M 06 383 266 82
E info@regio-hartvanbrabant.nl
I www.regio-hartvanbrabant.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Twittert u over de regio? 
Gebruik dan #RegioHartvanBrabant
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Aan de raden van de deelnemende gemeenten 
van Regio Hart van Brabant 
 

Tilburg,  26 maart 2021 
 
 
 
 
onderwerp: concept jaarrapport 2020 Regio Hart van Brabant (excl. Jeugd)  
bijlage:  concept jaarrapport 2020 Regio Hart van Brabant (excl. Jeugd)  
kenmerk: MB/SK/2021-31 
 
 
 
Geachte raad, 
 
Hierbij bieden wij u, conform het bepaalde in artikel 34.b van de ‘Wet gemeenschappelijke 
regelingen’ en artikel 25 lid 1 van de GR Regio Hart van Brabant, het concept jaarrapport Regio Hart 
van Brabant 2020 aan. U treft het concept-jaarrapport in het downloadcentrum van onze website 
www.regio-hartvanbrabant.nl onder de categorie ‘bedrijfsvoering’. 
Het algemeen bestuur heeft op 10 maart jl. met dit conceptjaarrapport 2020 ingestemd. Dit stuk 
wordt tevens, met een afschrift van deze brief, onder de aandacht gebracht van uw college van 
burgemeester en wethouders.  
 
Verantwoording Jeugdhulp later 
Het betreft hier de verantwoording over 2020 exclusief Jeugdhulp. Het resultaat ten aanzien van de 
jeugdhulp is nog niet bekend. De aanbieders van jeugdhulp kunnen nog declaraties over 2020 
indienen tot en met 31 maart 2021. De planning van de ontvangst en verwerking van deze 
declaraties tot cijfers voor de jaarrekening is krap. De coronacrisis kan een spelbreker in deze 
planning zijn als er sprake is van optredend ziekteverzuim. 
Niettemin zetten wij ons ervoor in om, onder voornoemd crisisvoorbehoud, samen met de 
bestuurscommissie Jeugd, de totale jaarcijfers Regio Hart van Brabant over 2020 op 9 juli te laten 
vaststellen in de laatste vergadering van het algemeen bestuur voor het zomerreces. Dan kunnen we 
de definitief vastgestelde jaarrekening en rapportage op tijd indienen bij het college van 
Gedeputeerde Staten.  
 
BBV en Corona 
Voor de opzet en inhoud van de jaarrekening gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De commissie BBV heeft een 
aanvullende aanwijzing gegeven in relatie tot de grote impact van het COVID-19 virus, waarvan de 
financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn.  

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/bestandenvooriedereen/downloadsbedrijfsvoering/Conceptjaarrapport_Regio_Hart_van_Brabant_2020_excl_jeugd.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering


 

 
In de definitieve jaarrapportage 2020 moet een toelichting worden opgenomen over de impact van 
de corona-uitbraak op regionale financiën, processen en projecten en de maatregelen die getroffen 
zijn.  
 
Resultaatbestemming 
Ons bestuur is voornemens om het te bestemmen resultaat over 2020 groot € 549.245,- (via de 
algemene reserve) over te hevelen naar de begroting 2021.  
Het feit dat er een resultaatbestemming is, heeft te maken met verplichtingen die zijn aangegaan, 
maar nog niet tot een financiële afronding zijn gekomen.  
Voorts gaat het ook om projecten die over meerdere jaren doorlopen of vertraging hebben 
opgelopen als gevolg van de coronacrisis. 
Dit betekent dat het grootste deel van de resultaatbestemming wordt overgeheveld naar de lopende 
projecten en projecten die later zijn/worden opgestart. In totaal gaat het om € 326.584, -. Het 
restbudget bedraagt € 222.661, -. In de poho’s fysiek en sociaal domein is een keuze gemaakt uit de 
geplande, voorziene activiteiten, waaraan dit restbudget wordt besteed.  
In het jaarverslag op bladzijden 55, 56 en 57 vindt u een uitgebreide toelichting op de 
overhevelingsvoorstellen waarmee wij hebben ingestemd. 
 
Controleverklaring 
Wij kunnen u op dit moment nog geen controleverklaring overleggen. Dit houdt verband met het feit 
dat een controleverklaring alleen over de totale jaarrekening Regio Hart van Brabant 2020 kan 
worden afgegeven. T.z.t. zullen wij de controleverklaring samen met de definitieve jaarrapportage 
met u delen.  
 
Midpoint Brabant 
De zelfstandige verantwoording van Midpoint Brabant over 2020 is nog niet beschikbaar aangezien 
deze eerst voorligt aan het algemeen bestuur van Midpoint Brabant op 26 maart aanstaande. Alsdan 
zullen deze stukken worden toegevoegd in het downloadcentrum van onze website onder de 
categorie ‘bedrijfsvoering’.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, 

  
Th.L.N. Weterings M.A.J. Oosterwijk Keulers 
Voorzitter Regio Hart van Brabant Programmadirecteur Regio Hart van Brabant a.i. 
 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering

