
CONCEPT 

Geacht Algemeen Bestuur van de VNOG,

In deze brief geven wij de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek op de 
jaarstukken 2019 en de concept Programmabegroting 2021-2024.
In uw begeleidend schrijven van 9 april 2020 onder kenmerk 20-51019/-071943 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 gemeenteraad van Oude IJsselstreek is en voelt zich betrokken bij de VNOG. Maar tegelijkertijd is 
de raad ook kritisch ten opzichte van de VNOG.

 Met name op het gebied van de waterlogistiek, met het op de korte termijn (3 – 5 jaar) 
verdwijnen van de WTS-500 voertuigen;

 Maar ook op het gebied van de bedrijfsvoering, vanwege de hoge financiële bijdrage  om de 
VNOG structureel in control te blijven houden.

Kort gezegd betekent dat instemmen met de voorliggende concept programmabegroting op dit 
moment wat de raad betreft niet automatisch inhoudt dat hij ook instemt met het Regionaal 
Beleidsplan VNOG, inclusief het spreidings- en dekkingsplan.
Daarom maakt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek gebruik van de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen. 

Wij vragen in dat kader de VNOG uitdrukkelijk zorg te blijven dragen voor:
1. Het blijven inzetten op het financieel ‘in control’ zijn en blijven;
2. Het blijven inzetten om zaken binnen de bestaande begroting op te vangen om hoe dan ook 

financiële tekorten in de toekomst te voorkomen;
3. Het tijdig proactief informeren over en het tijdig actief betrekken van de gemeenteraden bij het 

concept Regionaal Beleidsplan, inclusief het Spreidings- en Dekkingsplan;
4. Het periodiek blijven informeren van de gemeenteraden over de voortgang van de uitvoering 

van de vastgestelde Toekomstvisie en Opdrachten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

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


