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Zienswijze Jaarstukken 2016, Begroting 2018 en Voorjaarsnota 2017

Geacht dagelijks bestuur,
Naar aanleiding van uw voornoemde brief, kan ik u informeren over het volgende.
De gemeenteraad van Meppel heeft kennisgenomen van de hierboven genoemde
documenten. In de raadsvergadering van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad
besloten de volgende zienswijze kenbaar te maken:
1. De gemeenteraad spreekt uit dat de in de financiële meerjarenbegroting
opgenomen indexering voor kostenstijgingen geen automatisme mag zijn.
Kostenstijgingen mogen enkel doorberekend worden nadat is aangetoond
dat deze niet zijn op te vangen in de begroting;
2. De ontwikkelingen en het tekort die worden geschetst in de brief over de
Voorjaarsnota leiden tot zorgen. Het in de Voorjaarsnota gesignaleerde
tekort van minimaal  450.000 is groot en onverwacht. De door u
benoemde belangrijkste oorzaak van het tekort, de efficiencykorting van
10%, in 2015 is met instemming van de RUD Drenthe afgesproken, en de
invoering van het nieuwe zaaksysteem, geven aanleiding tot reflectie. Bij
de start van de RUD Drenthe was een belangrijk doel dat de organisatie
efficiënter zou gaan werken door de werkprocessen bij de verschillende
opdrachtgevers beter op elkaar af te stemmen. Dit leidt tot de vraag
waarom dit tot nu toe onvoldoende tot uitdrukking is gekomen in de
bedrijfsvoering. Het nieuw zaaksysteem was eerder aanleiding voor
kritische vragen van de opdrachtgevers. Hierop werd steeds gereageerd
dat het systeem financieel en qua uitvoering in de pas loopt. U geeft nu
aan dat dit niet langer opgaat. Dit leidt tot de vraag of en zo ja wanneer
het systeem goed gaat functioneren en voor de beloofde efficiency gaat
zorgen.
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Het uitgangspunt is dat u zich inspant om het tekort over 2017 zo laag
mogelijk te houden en nieuwe tekorten te voorkomen. Dit najaar verwachten
wij dat u een gedegen en door de eigenaren gedragen plan van aanpak
presenteert om u bedrijfsvoering te verbeteren en de tekorten weg te werken.
De gemeenteraad van Meppel gaat ervan uit dat dit tekort niet doorwerkt in de
begroting van 2018.
Ik vertrouw erop dat ik u met vorenstaande voldoende heb geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens de gemeenteraad,

drs. G.J. Fokkema
Griffier
Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.

