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Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De zienswijze uit paragraaf 1 van bijlage 1 over de concept jaarrekening 2018 van de
Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
a. Instemt met de concept jaarrekening WDW 2018.

b. Instemt met de overschrijding op de begroting van de WDW 2018 van 490.000 euro en
daarmee met een overschrijding op de begrote doorbelasting aan de gemeente Druten van
134.000 euro.
c. Het bestuur van de WDW verzoekt het implementatiebudget per jaar te onttrekken voor de
in dat jaar geplande werkzaamheden en dit ook als zodanig in de begroting en jaarstukken
zichtbaar te maken.
2. De zienswijze uit paragraaf 2 van bijlage 1 over de ontwerp begroting 2020 van de
Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
a. Instemt met de ontwerp begroting WDW 2020.
b. Instemt met de verhoging van de lasten in de ontwerp begroting van 1.583.000 euro ten
opzichte van de jaarschijf 2020 in de begroting 2019 van de WDW en daarmee met de
verhoging van de doorbelasting aan de gemeente Druten van 1.087.000 euro.
c. Het bestuur van de WDW verzoekt om aan te geven hoe de lastenverhoging in de ontwerp
begroting van 2020 van toepassing is op de lopende begroting 2019 en om mogelijk
hiervoor de begroting WDW 2019 te wijzigen.
d. Het bestuur van de WDW verzoekt om bij de ontwerp begroting 2021 inzicht te
verschaffen in de invulling van de taakstelling 2022.

Besluit (Aangenomen)
Conform voorstel besloten.
Toezegging:
Toegezegd wordt om prestatie indicatoren eenmaal in de twee jaar te zullen rapporteren.

