Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X
Datum: 10 juni 2019
Datum vragen ingekomen: 11 juni 2019

Onderwerp:
Technische vragen RTG agendapunt 5 (WDW stukken)
Vragen:
1. In de WDW zijn twee gemeenten betrokken. Beiden nemen in de eigen raad een
beslissing over de financiële stukken. Waarschijnlijk niet tegelijkertijd.. Hoe wordt
daarmee omgegaan? Als Druten akkoord gaat met aanvulling en Wijchen niet of
andersom?
2. Hebben de beide auditcommissies geen rol i.r.t. de WDW stukken? Waarom?
3. De ontwerp begroting 2020 WDW stijgt met 1.583.000 tov de eerdere cijfers van
de jaarschijf 2020 van de begroting 2019. Het aandeel Druten hiervan is
1.087.000. Deze verdeling volgt niet de standaard verdeelsleutel mede a.g.v. de
inbreng van het wijkbeheer Druten in de WDW. Kunt u aangeven welke kosten
normaliter verdeeld worden met de afgesproken verdeelsleutel, en welke
daarbuiten vallen?
4. Aangegeven wordt dat het volledige implementatie budget (4.035K) wordt
onttrokken voor de volledige benutting ervan in 2018. Een deel lijkt te worden
onttrokken aan de reserve implementatie. Per 31-12-2018 bevat die reserve nog
een restant ad 2.113 K. Kunt u dit toelichten?
Antwoord:
1. De WDW is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de Raden geen
beslissing nemen over de financiële stukken, maar een beslissing nemen over de
zienswijze ten aanzien van de financiële stukken.
Het bestuur van de WDW, bestaande uit de burgemeesters en de wethouders
financiën van de gemeenten Wijchen en Druten, nemen uiteindelijk een beslissing
over de financiële stukken. Daarbij nemen zij de zienswijze van beide Raden in
overweging. De Raden kunnen dus anders denken over de zienswijzen. Het
bestuur van de WDW weegt dit af en beslist.
2. De management-/boardletter van de accountant naar aanleiding van de werkzaamheden van de accountant worden aangeboden aan de auditcommissies.
3. Alle kosten van de WDW vallen binnen de verdeelsleutel met uitzondering van de
onderdelen waarvoor de beide gemeenten duidelijk anders georganiseerd zijn. Dat
zijn de buitendienst en gemeentewerf, voertuigen en materieel van de
buitendienst en het zwembad.
4. De gemeenten hebben incidenteel een budget beschikbaar gesteld om de
implementatie van de gemeenschappelijke regeling mogelijk te maken en
automatisering en processen te uniformeren (€ 3.235k). Dit incidentele budget is
in de reserve implementatie gestort. De implementatiekosten die in 2016, 2017
en 2018 bij beide gemeenten zijn gemaakt, zijn in 2018 op deze reserve in
mindering gebracht. Ook heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld voor
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deze samenwerking (maximaal € 800k). Het ontvangen deel van deze subsidie
(€ 640k) is eveneens in deze reserve gestort.
De reserve implementatie zal in de komende jaren worden ingezet om verdere
harmonisatie te realiseren. Het totale budget hiervoor is € 4.035k. De reserve
implementatie bevat het resterende deel (€ 2.113k).
Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

