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Verzonden:

Geachte heer Rooijmans,
Op 14 april jl. ontvingen wij de ontwerpbegroting 2015 en de 1e wijziging van de
begroting 2014 van u. In uw begeleidend schrijven vraagt u om onze zienswijze aan u
kenbaar te maken. Graag geven wij u het volgende mee.
U geeft in uw begeleidend schrijven reeds aan dat het vaststellen van de
ontwerpbegroting te vroeg komt. Verschillende onderdelen zijn niet in de voorliggende
ontwerpbegroting meegenomen. Zo geeft u aan dat het besluitvormingstraject rondom
de Toekomstvisie Brandweerzorg nog niet is afgerond en daardoor de financiële
effecten nog niet in beeld zijn.
Er ligt dan ook een technische begroting voor.
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Tevens geeft u aan dat er momenteel voorstellen van de werkgroep worden uitgewerkt
die een financieringsmodel voor de gemeentelijke bijdragen met een gefaseerde ingroei
naar de verdeelsleutel uit het gemeentefonds beogen.
Het is goed dat u eindelijk oog heeft voor de nadeelgemeenten. Een gefaseerde ingroei
geeft ons de mogelijkheid om ruimte binnen onze meerjarenbegroting te zoeken om het
eventuele nadeel op te vangen.
Echter betreuren wij het dat u voorbij gaat aan het lopende aanwijzingstraject. U gaat in
uw stukken uit van het financieringsmodel dat gebaseerd is op de verdeelsleutel zoals
gehanteerd in het gemeentefonds. Deze verdeelsleutel staat voor ons, zoals bij u
bekend, nog ter discussie.
Met de ontwerpbegroting zoals deze nu voorligt kunnen wij dan ook niet instemmen.
Wij begrijpen dat er in bovengenoemde zaken nog geen duidelijkheid is. Wij waarderen
het dat u, zoals u in de begroting aangeeft, op zoek bent naar mogelijkheden om de
opgelegde bezuinigingen te behalen. Echter is er op dit moment erg veel onduidelijkheid
en daarmee onvoldoende basis om voorgestelde ontwerpbegroting voor te leggen. Wij
kunnen dan ook niet met de voorliggende begroting instemmen.
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Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,
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