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Onderwerp

Zienswijze op begrotingswijziging 2017

Geachte mevrouw Heidekamp,

Op 20 oktober 2017 ontvingen wij van u, namens het Algemeen Bestuur, een verzoek om in te
stemmen met een begrotingswijziging 2017. Deze begrotingswijziging volgt op de uitkomsten van het
onderzoek naar de financiën en bedrijfsvoering van de RUD, waarover u ons bij brief van 20 oktober
jl. geïnformeerd heeft. Concreet verzoekt u ons om voor het lopende begrotingsjaar 2017 een
aanvullende bijdrage van € 13.810 beschikbaar te stellen.

Uw verzoek is besproken in de vergadering van het college van B&W van 7 november jl. en in de
raadscommissie Fysiek domein en middelen van 4 december jl. Naar aanleiding van deze
besprekingen kunnen wij u mededelen dat wij instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging,
maar wel onze zienswijze kenbaar willen maken.

Zienswijze
Gelet op de uitkomsten van de onderzoeken, zal de door u gevraagde aanvullende bijdrage voor 2017
niet afdoende zijn om de basis bij de RUD weer op orde te krijgen. Ook voor de jaren 2018- 2021
worden aanvullende investeringen verwacht. Wij hechten er sterk aan tijdig betrokken te worden bij de
verdere uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoek en de financiële gevolgen daarvan. Wij
zijn zeker bereid positief kritisch mee te denken over een goed functionerende omgevingsdienst, maar
verwachten van u dat u ons in de gelegenheid stelt om onze kaderstellende rol, zowel op inhoud als
financieel, goed in te vullen. Dat houdt in dat wij van u vragen concept uitwerkingsvoorstellen te
bespreken met de eigenaren, de AB leden en daar waar mogelijk wederom ter consultatie aan ons voor
te leggen.
In uw brief van 20 oktober jl. geeft u ook aan dat er een informatiebijeenkomst voor de raden en staten
georganiseerd zal worden. Een uitnodiging daartoe zien wij graag tegemoet.
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Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via
info@gemeentewesterveld.nl.
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