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Geacht bestuur, 
In uw hierboven aangehaalde brief heeft u de gemeenteraad uitgenodigd een zienswijze 
te geven op de begrotingswijzigingen 2016 en de ontwerpbegroting 2017. De kadernota 
2017 heeft u ter informatie toegezonden. 

Onder voorbehoud van bevestiging daarvan door de gemeenteraad treft u hieronder de 
zienswijze aan. De raad zal naar verwachting op 4 juli 2016 de zienswijze in zijn 
vergadering bevestigen. 

Begrotingswijzigingen 2016 
De voorgestelde begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 

Conceptbegroting 2017 
U kiest er voor om de taakstelling van 1 % pas in te vullen bij gelegenheid van de l e 

voortgangsrapportage. Nogmaals dringen we er bij u op aan deze taakstelling in te vullen 
door een reductie in de kosten en niet door het opnemen van taakstellende inkomsten. 

De taakstelling is namelijk opgenomen vanwege de gedachte dat een omgevingsdienst 
efficiënter kan werken dan de deelnemers afzonderlijk. Door efficiënter te werken kunnen 
de kosten worden gereduceerd. Het opnemen van taakstellende inkomsten levert geen 
bijdrage aan de efficiënte bedrijfsvoering. 
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Daarnaast is niet gebleken dat het opnemen van taakstellende inkomsten de enige 
mogelijkheid is. Op zijn minst dient er onderzoek te worden gedaan naar het reduceren 
van de kosten. 

Voor het overige geeft de conceptbegroting geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester. 
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