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Voorstel
1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met bijgevoegde zienswijze en nadere
reactie (2022-022120) kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de
parkorganisatie over:
c. De ontwerpjaarrekening 2021
d. De ontwerpbegroting 2023
2. Vooruitlopend op de vaststelling door de gemeenteraad, de zienswijze alvast kenbaar
maken bij het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen.
Inleiding
De gemeente Overbetuwe is een van de deelnemende partijen binnen de
Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen. Daarvoor zijn toegestuurd:
- De ontwerpjaarrekening 2021
- De ontwerpbegroting 2023
Het Algemeen Bestuur van de parkorganisatie bespreekt de jaarrekening en
ontwerpbegroting op 30 juni 2022.
Gelet op artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de raad bevoegd
om haar zienswijzen te geven over de ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van de
Parkorganisatie. Door personeelstekort is dit voorstel met de zienswijze niet tijdig ingediend
voor besluitvorming door de gemeenteraad voor de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Park Lingezegen op 30 juni.
Doel en beoogd effect
Instemmen met de zienswijze voor het vaststellen van de jaarstukken 2021 en de
ontwerpbegroting 2023 van Park Lingezegen door het Algemeen Bestuur.
Argumenten
1.1 Alleen de gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze in te dienen over de
jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023.
Deze bevoegdheid is vastgelegd in artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke
regelingen.
1.2 Het is wenselijk dat de zienswijze van de raad van de gemeente Overbetuwe in de
besluitvorming over de jaarstukken kan worden meegenomen.
Het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen moet de zienswijze bij de begroting voegen
wanneer deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt gezonden. Tijdens de
vergadering van 30 juni 2022 zal het Algemeen Bestuur van de parkorganisatie een besluit
nemen over de jaarstukken en de onderstaande concept zienswijze. Dit onder voorbehoud
dat de gemeenteraad van Overbetuwe hierover nog moet besluiten op 20 september 2022
en er eventueel een aanvullende zienswijze volgt.
-

De doorontwikkeling van Park Lingezegen op basis van en binnen de kernwaarden
kent voor de gemeente Overbetuwe geen beperkingen;

-

Het belang van het park staat altijd voorop bij besluitvorming die betrekking heeft op
de ontwikkelingen in Park Lingezegen;

-

Het belang van het park staat altijd voorop bij besluitvorming die betrekking heeft op
ontwikkelingen die Park Lingezegen mogelijk zouden kunnen raken;

-

In alle gevallen geldt dit nadrukkelijk wanneer het gaat om besluitvorming rondom
woningbouwplannen onder andere als gevolg van de regionale opgave om het
woningtekort terug te dringen.
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2.2 Het Algemeen Bestuur van Park Lingezegen besluit op 30 juni 2022 over jaarstukken en
de ontwerpbegroting. Dat is voor de besluitvorming door de gemeenteraad op 20 september.
Alle zienswijzen van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling
moeten worden meegenomen voor de besluitvorming over de jaarstukken en
ontwerpbegroting door het Algemeen Bestuur.
Kanttekeningen en risico’s
1.2 De mogelijkheid bestaat dat er nog een aanvullende zienswijze van de gemeenteraad
wordt ingediend.
De gemeenteraad van Overbetuwe kan pas op 20 september 2022 over de zienswijze op de
jaarstukken en ontwerpbegroting besluiten doordat het voorstel te laat is ingediend voor
tijdige besluitvorming voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
parkorganisatie.
Financiën
nvt
Vervolg
Op 30 juni 2022 zal door de Griffier in het presidium het raadsvoorstel worden besproken
met het verzoek deze te behandelen in de gemeenteraad van 20 september 2022.
Communicatie
- Op 30 juni 2022 zal door de Griffier in het presidium het raadsvoorstel worden
besproken met het verzoek deze te behandelen in de gemeenteraad van 20
september 2022.
-

Na besluit door de gemeenteraad op 20 september ontvangt de parkorganisatie
uiterlijk 21 september de zienswijze op de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting
2023.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Besluitvorming over de jaarrekening en begroting liggen bij het Algemeen Bestuur van Park
Lingezegen. Het Algemeen Bestuur stelt op basis van de ingediende wensen en
bedenkingen de jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 op 30 juni 2022 vast.
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