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Geacht Algemeen Bestuur,
Op 17 april jl. heeft u zowel onze raad als ons uw begroting 2015 gezonden. Op 26 juni hebben wij de
begroting behandeld.
Onze raad heeft het recht om haar zienswijze over de begroting kenbaar te maken voorafgaande aan
de vergadering van het AB. Het AB zal de stukken op 3 juli a.s. behandelen. Hoewel u de verplichte
reactietermijn ruim hebt aangehouden sluit het vergaderschema van onze raad hier helaas niet op
aan. Als gevolg daarvan waren de stukken te laat binnen om nog separaat te agenderen voor een
raadsvergadering voorafgaand aan de vergadering van het AB van 3 juli a.s. Middels deze brief
ontvangt u onze zienswijze op uw stukken, onder voorbehoud van inbreng uit de raad. Wij hebben
onze raad inmiddels op de hoogte gebracht van onze zienswijze. Mochten wij nog een andere
zienswijze van onze raad ontvangen, dan zullen wij deze in een separate brief naar u zenden.
Onze zienswijze op de begroting 2015 is als volgt. In de Achterhoek wordt door de gemeenten waar
mogelijk voor alle gemeenschappelijke regelingen één systematiek voor indexbepaling gebruikt. Deze
systematiek is anders dan de door u gebruikte methode en dus niet toegepast op de VNOG begroting
2015. Wij willen dat deze systematiek wel wordt gebruikt. Op basis van bovenstaande systematiek
geldt voor de begroting 2015 een prijscompensatie van -0,94 % in plaats van de aangegeven 2 %.
Wij zien verder dat u in 2015 conform planning de laatste tranche van het bezuinigingstraject uit 2012
zult afronden. Het doet ons deugd dat het u gelukt is dit traject geheel te doorlopen en zijn tevreden
met de bereikte resultaten. Via het project MOED verwachten wij wel verdere stappen voor de nabije
(2015) en verdere toekomst. Wij zullen de cruciale fase van dit project de komende maanden met
interesse volgen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26
juni 2014.
De griffier,

de voorzitter,

J. van Urk

J.P.M. Alberse

Afschrift aan: H.B.M. Tomassen, Clustercommandant Brandweer Achterhoek West.

