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Geacht bestuur,
Bij brief van 12 december 2017, ontvangen op 9 januari 2018, heeft u ons de ontwerpwijziging
van de begroting 2018 van de Werkorganisatie toegezonden met de mogelijkheid een zienswijze
in te dienen.
In deze brief reageren wij op het onderbrengen van het ons budget dienstverlening in uw
ontwerpwijziging van de begroting. Voor het overige hebben wij geen opmerkingen.
In onze begroting is budget opgenomen ten behoeve van de dienstverlening. Deze taak wordt
door de werkorganisatie uitgevoerd. U stelt dat de doorontwikkeling van de gemeentelijke
dienstverlening een reden is om het budget over te hevelen, waardoor het gehele budget voor
dienstverlening bij de Werkorganisatie komt te liggen. De betreffende gelden zijn bestemd voor
het kunnen uitvoeren van een gemeentelijk programma dienstverlening. Wij achten het van
groot belang dat in het programma dienstverlening, (ook voor de Werkorganisatie) helder
uiteengezet wordt, welke doelen voor ogen staan en waaraan vervolgens het toegekende
financiële budget (volledig) dient te worden besteed. Bij overheveling wordt aan het college de
opdracht gegeven toe te zien op het juist besteden van dit budget en het realiseren van de
gestelde doelen.
Wij hebben grote moeite met de gevolgde procedure. Allereerst had dit naar onze mening een
eensluidende conclusie van ons beiden dienen te zijn dat dit budget ondergebracht zou worden
in de Werkorganisatie. Het gaat immers om gemeentelijke gelden, waar door ons een
bestemming aan dient te worden gegeven. Door het echter op te nemen in uw begroting, wordt
dit budget voor ons een verplichte uitgave en beslist u in wezen over de bestemming van ons
budget. Dat leidt ertoe dat het beschikken van beschikbaarheid van dit budget niet ingevuld
kan worden door ons. In praktische zin gaan wij ervan uit dat het budget voor dienstverlening
voor 2018 op de door ons gewenste wijze zal worden uitgevoerd.

Het onderbrengen van dit budget bij de Werkorganisatie betekent en vereist een duidelijk
inzicht in de doelmatigheid van de besteding van dat budget. Wij zullen erop toezien dat die
verantwoording plaatsvindt.
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