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Kadernota GGD Brabant Zuidoost, MRE Metropoolregio
Eindhoven en ODZOB Omgevingsdienst ZO Brabant 2019.

Ondenrverp:

Algemene Reserve zoals opgenomen in de Kadernota's met
als basis de Beleidsnotitie kaders P&C documenten

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op 27 februari

2018;
overwegende dat:
1. De raad verzocht wordt om kennis te nemen van de Kadernota's 2019 van de
Gemeenschappelijke Regelingen GGD, MRE en de ODZOB en dat van de VRBZO nog
geen concept-Kadernota is ontvangen;
2. Als bijlagen bij deze agendapunten, ter informatie en kennisgeving, de Beleidsnotitie
Kaders P&C documenten (deel I en deel 2) is bijgevoegd;
3. ln bijlage E "Notitie Algemene Reserve" van deel 2 van deze Beleidsnotitie wordt
weergegeven dat de AB's van de 4 grote Gemeenschappelijke Regelingen hebben
vastgesteld dat de hoogte van de algemene reserves uniform voor elk van de genoemde
Gemeenschappelijke Regelingen gaat worden vastgesteld als zijnde een, middels bij
staffeling genoemde, minimum en maximum gesteld bedragen welke afhankelijk zijn van de
hoogte van de totale baten van iedere Gemeenschappelijke Regeling;
4. ln de Beleidsnotitie als voordeel wordt genoemd dat er niet een lang traject van
besluitvorming hoeft te worden doorlopen indien er bij een Gemeenschappelijke Regeling
een tekort moet worden aangevuld door de deelnemende gemeenten. Door de algemene
reserve voldoende hoog vast te stellen zou de organisatie snel en adequaat kunnen
reageren op eventuele wijzigingen waardoor deelnemende gemeenten gedurende het jaar
niet op onverwachte momenten het verzoek krijgen om geld aan te vullen. Dit alles zou
leiden tot meer inzicht en minder discussies;
5. ln de Beleidsnotitie wordt weergegeven dat de kans op gelijktijdige risico's van de 4
Gemeenschappelijke Regelingen gering is, waardoor het mogelijk zou zijn om de hoogte
van de algemene reserves niet 1 op 1 te koppelen aan de inschatting van risico's;

van mening dat:
1. Doôr de minimale en de maximale hoogte van de algemene reserves uniform vast te gaan
stellen als een afgeleide van de totale baten, er ons inziens voor de deelnemende
gemeenten geen voordeel maar juist een nadeel ontstaat;
2. Wij het vanzelfsprekend vinden dat er bij ontstane tekorten, zijnde een materiële
overschrijding van de begroting, een gedegen verzoek bijde deelnemende gemeenten
wordt neergelegd teneinde deze tekorten afdoende te onderbouwen, ook al zou dit op
"ongewenste" of meerdere momenten per jaar zijn;
3. Door de hoogte van de algemene reserves af te leiden van de hoogte van de baten er
onvoldoende een relatie wordt gelegd met de daadwerkelijke risico's en dat daardoor
beslissingen (met bijv. een afname van net iets minder dan € 600.000) zonder goedkeuring
van de deelnemende gemeenten kunnen worden genomen (aangezien het saldo van de
baten bij de meeste Gemeenschappelijke Regelingen zich bevindt tussen de € 10 miljoen
en € 20 miljoen met daarbij een minimale hoogte van de algemene reserve van € 600.000
en een maximale hoogte van de algemene reserve van € 1.200.000);
4. Aangezien de risico-inventarisatie toch jaarlijks elk 1" kwartaal van een boekjaar dient
plaats te vinden, de vast te stellen hoogte van de algemene reserve bij elk van de
Gemeenschappelijke Regelingen moet worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke

geinventariseerde risico's. Daarbijworden de algemene reserves dus gevormd tot een
hoogte waartoe zij daadwerkelijk zijn bedoeld n.l. het af dekken van de risico's;
in de algemene reserve van Verbonden Partijen onttrokken worden aan de
gemeentelijke budgetten en deze middelen daardoor niet meer gebruikt kunnen worden
voor het afdekken van de overige risico's waarvoor gemeenten zich gesteld zien en dat dit
dus om grote terughoudendheid vraagt.

5. Middelen

Verzoekt het college om:

1.

2.

de AB's van de 4 gemeenschappelijke regelingen op de hoogte te brengen van deze
zienswijze van de raad en te verzoeken te reageren;
Deze motie onder de aandacht te brengen van alle gemeenteraden (en colleges) die
4 gemeenschappelijke regelingen samenwerken;
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en gaat over tot de orde van de dag.
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