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A.W.J.M. Cornelissen

Geacht bestuur,
Bij brief van 7 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders
vooruitlopend op onze besluitvorming een reactie gegeven op uw Kadernota 2018.
Voor een gedeelte sluiten wij aan bij hetgeen het college reeds aan u heeft kenbaar
gemaakt, voor een gedeelte niet. Twee zaken willen wij expliciet benadrukken.
Op de eerste plaats verwachten wij dat u in de komende jaren aansluit bij het proces van
aanbieding van stukken zoals die in de regio Noordoost Brabant tussen de gemeenten en
de gemeenschappelijke regelingen is afgesproken. De termijnen die in het kader van die
adoptieregeling zijn gesteld dienen ook door u in acht te worden genomen.
Ten tweede hebben wij niet alleen kennis genomen van het feit dat u er niet in geslaagd
bent de gestelde bezuinigingsopdracht uit te voeren, maar gaan wij daar ook niet mee
akkoord. Ook wij hebben de afgelopen jaren bezuinigingen moeten doorvoeren en
hebben daarbij de personele kosten niet ontzien. Uw redenatie in deze kunnen wij niet
volgen. Net als de gemeenten en de provincie verkeert u immers in eenzelfde positie met
betrekking tot de omvang van de personele kosten in de totale begroting. En het kan en
mag niet zo zijn dat uitgestelde bezuinigingen vanwege de fusie van uitstel naar afstel
worden gepromoveerd, zonder dat daarvoor een zeer harde noodzaak kan worden
aangevoerd.
Wij verzoeken u bij de opstelling van de programmabegroting hiermede terdege rekening
te houden. Graag ontvangen wij ruim voorafgaand aan de vergadering van uw algemeen
bestuur d.d. 5 april 2017 een reactie van uw dagelijks bestuur op onze in deze brief
opgenomen zienswijze en het voorstel aan het algemeen bestuur.
Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Boxmeer.
De griffier,

De voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

K.W.T. van Soest
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