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: Zienswijze herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting
2019 2018
3 oktober

Beste meneer Lenssen,
Wij hebben de herziene begroting 2018 en de ontwerp-begroting 2019 in goede orde van u
ontvangen. In onze vergadering van 25 oktober 2018 hebben we de begrotingen besproken.
De uitkomst van de begrotingen is voor ons als deelnemer niet de meest prettige. Er wordt weer
een extra financiële bijdrage gevraagd. Gezien de uitgevoerde Review en het in uitvoering zijnde
meerjarenontwikkelprogramma, (MJOP), begrijpen wij dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om
te komen tot een robuuste en financieel gezonde uitvoeringsdienst. Wij steunen daarmee dan ook
de in het MJOP opgenomen maatregelen. Gezien het feit dat de medewerkers van uw dienst het
grootste kapitaal zijn van de organisatie, delen wij met u het belang om te investeren in goed
gekwalificeerd personeel en de uitvoering van een degelijk personeelsbeleid.
Naar aanleiding van genoemde begrotingen hebben wij de volgende zienswijze.
Wij verwachten dat u in de uitvoering van het MJOP daar rekening mee houdt.
1. De bijdrage die van de gemeente Haaren wordt verwacht moet in ieder geval duidelijk te
herleiden zijn en herkenbaar zijn gebaseerd op basis van de begroting en werkplannen.
2. Wij adviseren om een loket in te stellen waar deelnemers terecht kunnen met vragen over
de voortgang van de uit te voeren plannen.
3. Wij adviseren tenslotte om een meerjarige doorkijk (tot en met 2020) voor de
begrotingsbijdragen voor de werkprogramma’s en de collectieve taken op te nemen,
gespecificeerd naar de onderdelen als genoemd in het MJOP. Deze doorkijk is nodig om
de komende financiële effecten te specificeren om deze effecten vervolgens op te kunnen
nemen in de meerjarenbegroting.
Met de maatregelen die zijn aangekondigd en deels al in uitvoering zijn, zien wij die toekomst
samen met de ODBN met vertrouwen tegemoet.

Mgr. Bekkersplein 2  Postbus 44  5076 ZG HAAREN  Telefoonnummer 0411 – 62 72 82
IBANnr. NL66BNGH0285003208  BTWnr. NL8042.59.458.B02  www.haaren.nl e-mail: gemeente@haaren.nl

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via telefoonnummer
0411-627282 of via e-mail gemeente@haaren.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Eric Dammingh
Griffier
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Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet
voorzitter
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