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Zienswijze begroting 2021

Bij brief van 2 april 2020 heeft u het college van burgemeester en wethouders de
programmabegroting 2021, de 1e begrotingswijziging 2020 en de jaarstukken en
jaarrekening 2019 van de OddV toegezonden. Deze stukken zijn vastgesteld door het
Dagelijks Bestuur van de OddV op 25 maart 2020.
Naar het bepaalde in artikel 29, lid 6, van de Gemeenschappelijke Regeling OddV
kunnen wij een zienswijze op de programmabegroting 2021 en de 1e begrotingswijziging
naar voren te brengen. Wij maken hierbij graag van deze gelegenheid gebruik.
Uitvoeringsprogramma 2020
Aan het begin van elk jaar stelt het college van burgemeester en wethouders een
uitvoeringsprogramma voor de OddV vast, waarin de geprognosticeerde productie voor
dat betreffende jaar is opgenomen. Het concept UP2020 laat thans een stijging van de
kosten zien van € 575.000, die niet in onze begroting is geraamd.
Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat de OddV met een begrotingswijziging komt,
waarbij er tussentijds een aanzienlijk aanvullend bedrag voor de uitvoering van taken
wordt gevraagd. Gelet hierop is ingezet op een gezamenlijk traject met de OddV om het
tekort in het UP2020 terug te dringen. Tevens is afgesproken dat een proces doorlopen
wordt, waarin helder wordt hoe de begrotingen en de inhoud daarvan in lijn kunnen
worden gebracht en welke keuzes dit met zich meebrengt. Beide processen zijn
momenteel gaande en in afwachting van de uitkomsten van deze processen heeft het
college de besluitvorming over het UP2020 aangehouden.
Programmabegroting 2021
Uit de programmabegroting 2021 volgt dat de bijdrage van Barneveld geraamd is op €
4.002.000. Dit is € 637.000 meer dan nu opgenomen is in de gemeentelijke begroting.
Deze bijdrage is voor een substantieel deel opgebouwd uit de structurele effecten van
het UP2020. Aangezien het college het UP2020 nog niet vastgesteld heeft, liggen deze
structurele effecten derhalve nog niet volledig vast. Daardoor is het op dit moment te
voorbarig voor ons om in te kunnen stemmen met de voorliggende programmabegroting
voor 2021. Gelet op het feit dat de bijdrage voor 2021 in het meerjarenperspectief wordt
doorgetrokken naar de periode 2022-2024 is het eveneens te vroeg om daarmee in te
kunnen stemmen.

Zienswijze
Wij kunnen derhalve momenteel niet instemmen met de geraamde bijdrage van
Barneveld, zoals die thans opgenomen is in de programmabegroting 2021. Dit geldt ook
voor het meerjarenperspectief 2022-2024.
Wij vinden het wenselijk dat het lopende proces om de begrotingen meer met elkaar in
lijn te brengen en het inzichtelijk maken van de kosten en de keuzes die daarin gemaakt
kunnen worden, eerst duidelijk en uitgewerkt moet zijn, voordat wij de
programmabegroting 2021 kunnen vaststellen.

Blad 2

De uitkomst van deze ontwikkelingen zal verwerkt worden in de gemeentelijke begroting
in het najaar van 2020. De OddV kan hier dan rekening mee houden bij het opstellen
van het concept Uitvoeringsprogramma voor 2021. Indien er aanleiding toe bestaat, kan
het bestuur van de OddV tevens besluiten onze raad een voorstel voor een
begrotingswijziging te doen.
Wij verzoeken u om deze zienswijze van de gemeente Barneveld te betrekken bij de
behandeling en de besluitvorming inzake de programmabegroting 2021.
Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Barneveld,
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burgemeester

