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Geachte heer R.K. Brons,
Naar aanleiding van uw schrijven van 23 december 2016, waarbij
ontwerpkadernota 2018 ter zienswijze aanbiedt, sturen wij u hierbij onze reactie.

u de

Zienswijze
In de kadernota worden de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2018
vastgelegd. Dit is onder andere de indexering van 1,18% van de gemeentelijke
bijdragen. De 4 gemeenschappelijke regelingen, (MRE, ODZOB, VRBZO en GGD)
hebben deze indexering met elkaar afgestemd. Daarmee is een verzoek van de 21
gemeenten aan de 4 gemeenschappelijke regelingen om op dit punt tot harmonisatie te
komen, ingelost.
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Op advies van de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van de VRBZO zijn
nog twee aanpassingen gedaan in de oorspronkelijke Kadernota.
a. Met betrekking tot de baten van het openbaar meldsysteem (hierna: OMS):
deze baten blijven in de begroting 2018 als structurele baten staan. Omdat nog
niet duidelijk is dat de baten en lasten ook daadwerkelijk op hetzelfde niveau
blijven, wordt dit onderwerp opgenomen in de risicoparagraaf;
b. Er worden extra kosten gemaakt worden voor informatiebeveiliging. Deze
extra kosten worden in eerste instantie uit incidentele baten opgevangen en
leiden dus niet direct tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Deze wijzigingen zijn positief.
De concept Kadernota 2018 geeft voor de gemeente Gemert-Bakel dan ook geen
aanleiding tot het indienen van zienswijzen.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

