CRANENDONCK
Cranendonck

Amendement zienswijze GRS A2-begroting 2020
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 25 juni 2019, overwegende dat:
De gemeente Cranendonck zich - net als andere gemeenten - geconfronteerd ziet met afnemende

financiële bandbreedtes en toenemende maatschappelijke opgaven en vanuit dat licht kritisch alle
uitgaven dient te beschouwen;
• De bijdrage van de gemeente Cranendonck aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen per saldo
structureel lijken te gaan stijgen en de voorliggende conceptbegroting van GRS A2 2020-2023 zelfs een
substantieel hogere bijdrage vraagt, waarbij met name zaken opvallen als:
- 500k in de risicoparagraaf voor inhuur personeel
- 125k arbeidsmaatregelen die niet echt concreet zijn
- 299k taakstelling die structureel geschrapt is
- Een historie van uitschuiven van IT-investeringen ten gunste van inhuur

- 3 x 60k inhuur programmamanager voor standaardisatie, waarvan de mogelijke toekomstige positieve
revenuen echter nu al verankerd zijn in de gemeentelijke begrotingen;
• Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook bij te dragen aan de
verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten, waarbij de GRS A2 voor
Cranendonck zowel de grootste als meest nabije regeling is;
• De gemeenteraden van de A2-gemeenten feitelijk opdracht hebben gegeven voor het evaluatieonderzoek
over de bestaande samenwerking, en het bestuur van de GRS A2 via deze conceptbegroting wel zeer
voortvarend is geweest met het voorstellen van maatregelen, terwijl de gemeenteraden als opdrachtgever
zich hier nog niet over hebben uitgesproken;

Besluit:
1. Niet in te stemmen met de voorgestelde conceptzienswijze, maar in plaats daarvan dit amendement aan te

bieden als zienswijze vanuit de raad van Cranendonck;
2. Dat de gemeenteraad van Cranendonck richting de GRS A2 vooralsnog vasthoudt aan de huidige
financiële kaders (of eerder vastgestelde kaders);
3. Zich - samen met de andere A2-raden als opdrachtgever - uit te willen spreken over het

evaluatieonderzoek van Berenschot om daarbij de aanbevelingen al dan niet te onderschrijven en daar
waar gewenst ook prioritering in de oplossingsrichtingen of nadere kaders te stellen voor de definitieve

begroting GRS A2 2020-2023;
en gaat over tot de orde van de dag.
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