No. 19.0001953-1

Emmeloord, 22 oktober 2019.
Onderwerp
Zienswijze Begroting GR IJsselmeergroep 2020
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Bijgaande zienswijze over de begroting 2020 GR IJsselmeergroep vast te stellen
Doelstelling
Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting en daarmee invloed uitoefenen op
het door de gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep gevoerde beleid.
Inleiding
De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling en moet jaarlijks bij Gedeputeerde Staten
Provincie Flevoland ingediend worden. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject
vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden moeten
in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze naar voren te brengen.
De begroting 2020 GR IJsselmeergroep is beoordeeld en het advies is een zienswijze in
te dienen.
Argumenten
1.1 Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) stuurt een GR
de conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten zodat de gemeenteraden hun
zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR. Op grond van artikel 35 lid 2 van
de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en
besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging.
1.2 De voorliggende begroting van GR IJsselmeergroep geeft aanleiding tot het indienen
van een zienswijze.




GR IJsselmeergroep lijkt steeds meer in control te komen en wij zien deze lijn in
de begroting terugkomen. Wel is er blijvend aandacht nodig voor het beheersen
van de tekorten.
Risico’s zijn in de begroting niet in euro’s uitgewerkt, eveneens een mogelijk
percentage met de kans op een bepaald risico. Aan te bevelen valt om dit voor
volgend jaar wel mee te nemen.
Uit de meerjarenbegroting blijkt niet het verschil tussen doorgaan met
ongewijzigd beleid, dan wel doorgaan op de ingeslagen transitie naar een Social
Firm. Aan te bevelen valt om dit verschil volgend jaar wel financieel inzichtelijk te
maken.
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Kanttekeningen
2.1 De Eerste Concept-Begroting is al aan Gedeputeerde Staten aangeboden
Het is wettelijk verplicht (artikel 34 WGR) om een door het algemeen bestuur
vastgestelde begroting 2019 vóór 1 augustus te zenden aan gedeputeerde staten. De
uitkomsten van de september-circulaire konden hier nog niet in meegenomen worden.
2.2 GR IJsselmeergroep heeft onzekerheid over toekomst Wsw
GR IJsselmeergroep en de gemeenten Noordoostpolder, Lelystad en Urk zijn afhankelijk
van de –dalende- rijkssubsidie Wsw en dus ook van mogelijke wispelturigheid van de
landelijke overheid. Met de inzet op een transitie naar de Social Firm en met inzet van
eigen vermogen kan vooralsnog het tekort uit eigen middelen van de GR IJsselmeergroep
gedekt worden.
Planning/uitvoering
De zienswijze wordt toegezonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke
regeling IJsselmeergroep. Daarna zal het dagelijks bestuur zich buigen over de zienswijze
om vervolgens een eventueel bijgestelde begroting ter vaststelling voor te leggen aan
het algemeen bestuur.
Verantwoording van de uitgaven van GR IJsselmeergroep gebeurt via de jaarrekening
van GR IJsselmeergroep.
De begroting van GR IJsselmeergroep 2020 vereist geen extra geraamde bedragen
vanuit de gemeentelijke begroting.

Bijlagen
1. Begroting 2020 GR IJsselmeergroep
2. Concept-brief zienswijze begroting 2020

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder :
Steller
: de heer A. Bloem; 06 83 27 96 32; a.bloem@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019, no.
19.0001953;
gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen;
B E S L U I T:
Bijgaande zienswijze over de begroting 2020 GR IJsselmeergroep vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2019.
De griffier,
de voorzitter,

