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Geacht bestuur,
Eerder ontvingen wij van u de jaarstukken van de MGR. Wij hebben deze stukken in onze
vergadering besproken. Op 3 juni hebben we een besluit genomen over onze zienswijze op het
uitvoeringsprogramma en het uitvoeringsplan en op de gewijzigde begroting 2019 en de
ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023. Met deze brief informeren we u daarover.
Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2020 en het uitvoeringsplan 2020-2023 geven wij
geen zienswijze aan u mee. Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2019 en de
ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 het volgende: wij onderschrijven de uitgangspunten die u
hanteert bij het opstellen van de (ontwerpmeerjaren)begroting. We onderschrijven ook uw streven
naar het vasthouden van de nullijn.
Als opdrachtgever voor de diensten binnen de verschillende modules hebben wij belang bij een zo
goed mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding. Deze dienstverlening moet wel passen binnen de kaders
van onze gemeentebegroting. Als eigenaar draagt de gemeente het 'ondernemersrisico' van de
samenwerking. De MGR beschikt niet over algemene reserves die kunnen worden ingezet ter
dekking van risico’s. Dus als de kosten hoger blijken te zijn dan begroot en niet, zoals u nastreeft,
opgevangen kunnen worden binnen de begroting van de MGR, zullen wij de tekorten moeten
aanvullen.
Voor de toekomstige beheersbaarheid van de MGR-kosten en om in onze eigen begroting tijdig
rekening te kunnen houden met mogelijke extra kosten, vragen wij u nadrukkelijk om ons ruim op
tijd te informeren over voorziene afwijkingen op de begroting.
Hoogachtend,
de raad,
de griffier,

de voorzitter,

drs. D.E. van der Kamp

P. R. Hoytink - Roubos
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