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Geacht Algemeen Bestuur van de VNOG,

In deze brief geven wij de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek op de 
concept Begrotingswijziging 2019 en de concept Programmabegroting 2020.
In uw begeleidend schrijven van 11 april onder genoemd kenmerk vraagt u de gemeenteraad in het kader 
van haar wettelijke rol ten aanzien van de financiële stukken om kennis te nemen van de jaarstukken en 
kadernota en om een formele zienswijze op de conceptbegrotingen. 

De raad is van mening dat in het kader van de veiligheid de problemen bij de VNOG snel opgelost dienen te 
worden. De raad van de gemeente Oude IJsselstreek vraagt het Algemeen Bestuur van de VNOG om zorg 
te dragen voor onderstaande punten;

 Het bestuur van de VNOG al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de tekorten voor 2019, 
maar ook de jaren erna, tot een minimum worden beperkt;

 te bevorderen dat uitsluitend de meest noodzakelijke investeringen worden gedaan;
 eerst de bedrijfsvoering bij de VNOG op orde krijgen, alvorens nieuwe ontwikkelingen/zaken verder 

op te gaan pakken (en middelen hiervoor aan te vragen);
 om de raad structureel te informeren over de oplossingsrichting (businessplan en transitieplan) en 

zorg te dragen voor kwartaalrapportages uitgewerkt in dashboardinformatie zodat de raad snel weer 
in positie komt en haar kaderstellende taak kan uitvoeren;.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk
secretaris burgemeester 
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