
Door de gemeenteraad is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 de motie “Gemeenschappelijke Regelingen” 
aangenomen. De kern van de motie was het verzoek van de raad de bijdrage aan de GR-en vanaf de begroting 2021 
terug te brengen (niveau 2019). En voorts hiervoor steun te zoeken bij de andere gemeenten.

Begroting 2021 e.v.
In de Programmabegroting 2020-2023 hebben wij de bijdragen aan de GR-en voor 2020 opgenomen conform hun 
begroting. Voor de jaren 2021 en verder zijn de bijdragen overeenkomstig de motie van de raad verlaagd naar het 
niveau 2019. In de afgelopen maanden heeft de raad, in lijn met de begroting, zienswijzen ingediend bij de concept 
begrotingen van onze GR-en. Uw zienswijzen vroegen hen om kritisch te kijken naar de concept begroting en/of naar 
de onderliggende ambities.

Steun bij andere gemeenten
Ter uitvoering hiervan hebben wij in de zomer van 2019 een concept brief opgesteld en deze ingebracht in het 
regionaal portefeuillehoudersoverleg financiën. Vrijwel alle portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten 
konden instemmen met een gezamenlijk optreden op dit punt richting de GR-en, zij het dat de voorwaarden 
waaronder verschilden. Het is vervolgens, ondanks herhaaldelijke aanpassingen in de concepten, niet gelukt om de 
colleges van alle gemeenten achter 1 tekstvoorstel te krijgen. We kunnen constateren dat we niet staan alleen in ons 
standpunt dat de GR-en de stijgende trend van hun begroting dienen om te buigen. Maar de bandbreedte van iedere 
gemeente hierin, bleek te zeer uit elkaar te liggen.

Op basis van het voorgaande was het ons inziens niet zinvol en verstandig alsnog de GR-en een brief te sturen die 
enkel vanuit onze gemeente is gedragen. Maar wel om via zienswijzen van de raad en de inbreng in de DB’s en AB’s 
onze insteek kenbaar te maken.

Hoe verder
Zoals u bekend is, heeft de provincie bij de beoordeling van onze begroting 2020-2023 een kritische opmerking 
geplaatst, omdat de begrotingen van de GR-en door hun DB’s en AB’s zijn vastgesteld. Als reactie hebben wij er 
onder andere op gewezen dat verschillende GR-en al in beweging zijn op dit punt. En voorts dat mochten hun 
begrotingen voor 2021 toch hoger uitvallen, we dit binnen de begroting kunnen opvangen.

In de Voorjaarsnota 2020 zullen wij met een voorstel t.a.v. de begrotingen van de GR-en komen.
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