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Zienswijze eerste begrotingswijziging 2019 en begroting
2020

Geacht bestuur,
Op 5 april 2019 hebben wij van u het jaarverslag en de jaarrekening over 2018, een wijziging van de
begroting over 2019 en de concept-begroting voor het jaar 2020 ontvangen. In deze brief leest u onze
zienswijze hierover.
De door u aangeleverde stukken zijn door de gemeenteraad op 22 mei 2019 besproken.
Zienswijze
De gemeenteraad stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening over 2018. Tegen de eerste
begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 dient de gemeenteraad de volgende zienswijze in.
Zoals u waarschijnlijk wel weet staat de financiële positie van vele gemeenten onder druk. Wij moeten op
alle fronten keuzes maken. Er wordt kritisch gekeken naar elke financiële keuze. Wij verwachten eenzelfde
houding van de ODA, zodat wij aan onze uitgangspunten in de begroting kunnen blijven vasthouden.
Daarom zouden we graag willen dat de ODA inzichtelijk maakt op welke onderdelen de werkzaamheden en
daarmee de kosten, anders zouden kunnen worden uitgevoerd.
We begrijpen dat de ODA meer wettelijke taken heeft gekregen. Deze zullen zij moeten uitvoeren. De wijze
van uitvoeren van deze taken en het uitvoeren van de overige taken zullen zodanig moeten worden
bijgesteld dat de kosten zoveel mogelijk binnen de huidige bijdrage van de gemeente blijven.
De stijging van de bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek met € 107.632,-- voor 2019 en € 128.232,-voor 2020 vinden we namelijk erg hoog en niet acceptabel.
De stijging van de kosten wordt voor een deel veroorzaakt door kosten van personeel, diensten van derden
en organisatiekosten. Deze kosten worden direct doorberekend naar de gemeenten. De ODA moet deze
kosten zo laag mogelijk houden en zo nodig zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

De invoering van de Omgevingswet heeft mogelijk tot gevolg dat er minder vergunningverlening nodig is.
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de ODA, het personeelsbestand en de kosten?
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van Oude IJsselstreek,
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