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Onderwerp

Zienswijze programmabegroting 2018

Geachte mevrouw Heidekamp,
Op 15 april jl. ontvingen wij uw Jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en
programmabegroting 2018, inclusief meetjarenbegroting 2019-2021. De stukken zijn besproken in
de collegevergadering van 16 mei jl. en vervolgens zijn de stukken voorgelegd aan de
raadscommissie Fysiek Domein en Middelen van 6 juni jl.
De raadscommissie heeft kennis genomen van de jaarstukken 2016 en kunnen instemmen met de
voorgestelde begrotingswijziging 2017. Echter wil de raadscommissie wel een zienswijze indienen
op de programmabegroting 2018. De zienswijze is gericht tegen de opgenomen indexatie en tegen
de uren die u raamt voor de invoering van de Omgevingswet.
Indexatie
Voor wat betreft de indexatie verwijzen wij ook naar de zienswijze die door de raadscommissie is
ingediend op uw kaderbrief. In de zienswijze van 9 januari jl. heeft u kunnen lezen dat de
raadscommissie niet heeft kunnen instemmen met een indexatie van 2,3%. De gemeenteraad
hanteert een bezuinigingstaakstelling van 5% voor alle Gemeenschappelijke Regelingen. In uw
kaderbrief en begroting houdt u geen rekening met deze taakstelling. Door invoering van de
Drentse Maat heeft u de afgelopen jaren echter wel invulling gegeven aan invulling van een
taakstelling op Drenthe- breed niveau. Vandaar dat tot op heden geen zienswijze op uw kaderbrief
is ingediend.
Wanneer u echter een indexatie van 2,3% wilt hanteren, ziet de gemeente zich geconfronteerd met
een toename van de bijdrage aan de RUD waar in de begroting, gelet op bovengenoemde
taakstelling door de gemeenteraad, geen ruimte voor is. De raadscommissie acht een maximale
indexatie van 1% afdoende. De raadscommissie betreurt het dat zij nooit een reactie van u heeft
mogen ontvangen op de zienswijze op uw kaderbrief en dat u nu in uw begroting zonder verdere
verklaring alsnog de indexatie heeft opgenomen.
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Invoering Omgevingswet
U geeft in uw programmabegroting aan dat u verwacht dat er in 2018 de eerste werk afspraken
tussen de RUD en de bevoegde gezagen zullen worden gemaakt ten aanzien van de dienstverlening
na in werking treden van de omgevingswet. De raadscommissie vindt het goed dat u zich met de
gemeenteraad voorbereidt op deze ingrijpende wetswijziging. Zij heeft er echter moeite mee dat u
voor 2018 4.000 ambtelijke uren extra raamt voor het klaar maken van de eigen organisatie, dus los
van de inhoudelijke bijdrage aan de bevoegde gezagen. U geeft aan dat wanneer deze uren niet in
de uitvoeringsprogramma's zullen worden opgenomen, er een begrotingswijziging zal moeten
plaatsvinden.
De raadscommissie is van mening dat u hun hiermee weinig tot geen mimte meer geeft voor het
constructief opstellen van het uitvoeringsprogramma 2018. Daarnaast is zij van mening dat de
interne voorbereiding op nieuwe wetgeving binnen uw eigen overhead opgelost dient te worden.
De raadscommissie verzoekt u dan ook dringend dit punt te wijzigen in uw begroting.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en
via griffie@gemeentewesterveld.nl
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