MOTIE 3
Agendapunt: 3.4
Raadsvoorstel: 627
Onderwerp: Begroting en jaarstukken OddV - informatie en memo
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 27 mei 2020
De Raad gehoord de beraadslaging,
kennis genomen hebbend van
 de door de ODDV voorgestelde en gevraagde bijdrage voor de gemeente Barneveld van
+637.000 euro (+16% ten opzichte van 2019 en totaal 4.002.000 euro)
 dat de ODDV vorig jaar ook al een bijdrage van +389.992 euro (11% ten opzichte van 2018 en
3.612.228 euro) heeft gevraagd;
 het college van B&W vooralsnog geen instemming geeft aan deze verhoging;
constaterende dat
 de ODDV er geen zichtbare blijk van geeft te komen tot een kostenreductie of het efficiënter omgaan
met de bestaande middelen maar een forse bijdrageverhoging van gemeenten vraagt;
 de geplande uitgaven van de ODDV o.a. zitten in forse bedragen voor de uitvoering van taken zoals
ICT, onderhoud en huisvesting.
 vele gemeenten geconfronteerd worden met tekorten op de begroting door bijvoorbeeld de
jeugdzorg en mogelijk ook met de gevolgen van de coronacrisis;
van mening is dat
 de ODDV eerst actief en aantoonbaar moet streven naar een kostenreductie en een sobere en
doelmatige begroting alvorens de gemeenten te confronteren met forse verhogingen;
 het college van B&W ook de mogelijke gevolgen van de coronacrisis moet kunnen meewegen bij de
verdere afwegingen over de (eventuele extra) bijdrage van de gemeente Barneveld;
Verzoekt het college
 om na de gesprekken met de ODDV een memo op te stellen over de uitkomsten ervan en die,
alvorens het college tot een besluit komt over de (eventuele extra) bijdrage van de gemeente
Barneveld, ter kennisgeving aan de raad aan te bieden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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