Advies raadscommissie Bestuur en Middelen
Vergadering d.d. 10 juni 2010

Onderwerp: Voorjaarsnota 2010

De secretaris,

De voorzitter,

Korte weergave van de discussie:
Deze Voorjaarsnota is een verantwoording van het college aan de raad over de eerste 4 maanden van dit jaar. De
cijfers laten een tekort voor 2010 zien van € 630.462,-. De voorzitter vraagt de commissie hoe zij denken 2010 sluitend
te krijgen. Het begrotingsjaar 2010 is geen onderdeel van de kerntakendiscussie. De kerntakendiscussie betreft
maatregelen voor de toekomst. De SGP (de heer Van Maanen) acht het belangrijk dat voordat de prioriteitendiscussie
gevoerd wordt, vastgelegd wordt over welke bezuinigingsbedragen het gaat zodat alle petten gelijk staan.

Er zijn een aantal technisch vragen gesteld, deze worden schriftelijk beantwoord door het college. Door een aantal
commissieleden wordt opgemerkt dat de vragen wel reëel moeten blijven, zodat niet het ambtelijk apparaat lam
gelegd wordt. Alleen die vragen stellen die nodig zijn om te besturen en politiek te bedrijven. Uitzoekwerk zoveel
mogelijk beperken. Technische vragen vooraf schriftelijk indienen bij de griffie.

De inhuur is hoog. VVD (de heer Van den Tempel) verzoekt het college een inspanning te plegen om het tekort voor
2010 uit dit budget te halen. De voorzitter antwoordt dat personeel (waar inhuur onderdeel van uitmaakt) een
onderwerp is uit de kerntakendiscussie.
Dorpsbelangen (de heer Goossens); de situatie is zorgelijk, er zijn een aantal flinke tegenvallers.

De griffier licht de uitkomst van de Voorjaarnota 2010 als volgt toe: de politieke vraag is of de raad met het college
een negatief resultaat van ruim 6 ton (wordt eventueel goedgemaakt bij de Eindejaarsnota 2010) accepteert, of geeft
de raad het college een taakstelling mee om het tekort van 6 ton te consolideren.

Na enige discussie concludeert de voorzitter concludeert dat de commissie niet blij is met het open eind van een
negatief resultaat van ruim
€ 600.000,- en geeft het college opdracht dekking te vinden voor ruim € 600.000,-. De commissie verzoekt de
wethouder dit te bespreken in het college.

Toezeggingen portefeuillehouder:
1.

Het raadsvoorstel wijzigen met een sluitende begroting voor 2010.

2.

Conclusie beraadslaging:

1.

Commissie niet akkoord met het raadsvoorstel

2.

Fracties die nog geen standpunt hebben bepaald zijn:
VVD, Dorpsbelangen, D66, CDA, SGP en PvdA

3.

Bespreekstuk op de raadsagenda

Aanbeveling commissie m.b.t. raadsvoorstel:
Raadsvoorstel voor bespreking voorleggen aan de raad van 29 juni 2010.

Vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

VVD
-

inzage in nota Reserves en Voorzieningen bij de kerntakendiscussie

-

grondexploitatie, informatiebijeenkomst over de uitgangspunten grondexploitatie, na het zomerreces, maar voor
de begrotingsbehandeling (commissievergadering 7 september 19.00 uur)

-

ICT, welke besparingen zijn er te realiseren door de samenwerking met Tiel (antwoord BvM; 15-06-2010 wordt
het voorstel behandeld in het college, komt t.k.n. naar de commissie)

-

De taakstelling geldt vanaf 2012, waarom niet eerder. (antwoord BvM; gevolgen zullen impact hebben voor de
samenleving en moeten dus eerst goed gecommuniceerd worden voordat maatregelen ingevoerd worden. De
taakstelling op de bedrijfsvoering van 2 x € 100.000,- is wel al gerealiseerd).

-

Inhuur hoog, inspanning plegen om het tekort op de begroting uit het budget inhuur te halen.

Dorpsbelangen
-

kopje “temporiseren MFC” moet zijn “onderhoud Lingehuis”

SGP
-

Oud en Nieuwviering, zijn de kosten van vernielingen te verhalen op de daders?

-

Voortgang financieel dekkingsplan, hoe dit te lezen. Waar zitten we, zit er nog vet op het bot of is dit het bot.

CDA
-

wat is de besparing van de digitalisering van de vergaderstukken

-

WWB; stand van zaken, waar komen we uit aan het eind van het jaar

-

Spoorwegovergang; hoe groot is de dreigende overschrijding

-

Onderhoud Steenvliet, wat gaat dat kosten en waar gaan we dat van betalen

-

Temporisering MFC; wat betekent dat voor de gebruikers van de 6-hoek + de kosten daarvoor

-

Bestemmingsreserve MFC; wat is stand van zaken per 1-04-2010 + de aangegane verplichtingen

-

Bruidsschat Fluvium 44.000 naar post onvoorzien, wat gaan we daarvoor doen

-

Vervanging inventaris facilitaire zaken; wat zijn de voordelen om niet te vervangen

