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Geacht bestuur,
Op 11 april 2016 hebben wij de Jaarrekening 2015, de Tweede begrotingswijziging 2016
en de concept-Programmabegroting 2017 ontvangen.
De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft kennis genomen van deze stukken en in
deze brief geven wij onze zienswijzen op de concept-Programmabegroting 2017 en de
Tweede begrotingswijziging 2016. Wij zien geen noodzaak om op de Jaarrekening 2015
een zienswijze in te dienen.
Zienswijze op Tweede begrotingswijziging 2016
Wij stemmen in met uw begrotingswijziging.
Zienswijze op concept-Programmabegroting 2017
Wij stemmen in met uw concept-programmabegroting 2017. Wel geven wij nog de
volgende opmerking mee:
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Het bestuur besluit al meerdere jaren achter elkaar om de tot nu toe
gehandhaafde eenvoudige en transparante methodiek van indexering te
handhaven. Dit betekent dat het voor het begrotingsjaar gepubliceerde
indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen van het CPB wordt
gehanteerd. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in salarissen en
prijzen. De personeelskosten beslaan een groot deel van de begroting. Als de
indexeringspercentages voor salarissen en prijzen verschillend zijn, kan dit
aanzienlijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de inwonersbijdrage. Wij
zien daarom graag dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de financiële gevolgen
zouden zijn als dit onderscheid wel wordt gemaakt.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Marieke van der Burgt. Mail
naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of
bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
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Hoogachtend,
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

drs. M.F.A. van Diessen

pagina 3 van 3

