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Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en 2014

Geacht bestuur,

Op 8 april 2013 hebben wij van u uw ontwerpbegroting voor de jaren 2013 en 2014 ontvangen. In deze brief 
leest u onze zienswijze hierover.

De bijdrage die van de gemeente Oude IJsselstreek wordt gevraagd in de ontwerpbegroting leidt zonder 
maatregelen tot een tekort in de begroting van Oude IJsselstreek van € 42.417,-- in 2013 respectievelijk € 
81.146,-- in 2014.
Bovenstaande wordt blijkens de ontwerpbegroting 2013 en 2014 kennelijk veroorzaakt door het feit dat de 
overheadkosten van de ODA ruim het tweevoudige bedragen van de kosten zoals die zijn voorgespiegeld in 
het bedrijfsplan dat eerder door het college is goedgekeurd. Een dergelijke overschrijding is echter niet 
tussentijds gemeld, terwijl dat voor de betreffende bedragen wel had moeten gebeuren. Dit is niet 
acceptabel.
Gelet op de randvoorwaarde van budgetneutraliteit en het feit dat voornoemde tekorten per saldo 
veroorzaakt worden door de overheadkosten van de ODA kunnen wij momenteel niet met de 
ontwerpbegroting 2013-2014 instemmen.

Wij roepen u op het verschil tussen de ondersteuningskosten in het bedrijfsplan en die in de 
ontwerpbegroting, á € 300.000,--, als taakstellende bezuiniging in de begroting op te nemen. Eventuele 
positieve resultaten ten gevolge van de ondersteuning dienen met de jaarrekening dan terug te vloeien naar 
de deelnemende organisaties.

Veronderstellende onze zienswijze hierbij voldoende te hebben toegelicht vertrouwen wij erop dat u de 
ontwerpbegroting alsnog in overeenstemming zult brengen met de opdracht zoals die met het bedrijfsplan 
aan u is verstrekt door eerst het directeurennetwerk en daarna de besturen van de deelnemende 
organisaties.

Hoogachtend,
namens de gemeenteraad van Oude IJsselstreek,

De heer J. Van Urk De heer J.P.M. Alberse
Griffier burgemeester
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