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Korte inhoud

Op 12 mei jl is het definitieve voorstel naar gemeenten verstuurd om te komen tot
een nieuwe grondslag voor de verdeling van de financiële bijdrage van gemeenten
aan VRGZ.
Het voorstel luidde:
1. Vaststelling van het “combinatiemodel ” dat uitgaat van:
a. Een kostenverdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRGZ op
basis van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en op basis van
historische kostenverdeling in de verhouding 50%-50%;
b. Het maximeren van het negatief effect tot € 150.000,- voor gemeenten die
10 % of meer nadeel ondervinden
2. Het structurele tekort van € 103.662,-, dat gepaard gaat met de toepassing
van het besluit 1.b. komt ten laste van de gemeenten die na invoering van het
nieuwe model een positief resultaat hebben.
3. Voor de implementatie van het combinatiemodel geldt een ingroeiperiode van
vijf jaar.
4. Het ”combinatiemodel” wordt met ingang van 1 januari 2017 toegepast.

Algemeen bestuur:
30-06-2016

Bijlage:
Overzicht reacties gemeenten

Gevraagd is vóór 30 juni te reageren. Op 30 juni vergadert het algemeen bestuur
over dit onderwerp..
Tot nu toe hebben slechts enkele gemeenten hun zienswijze kenbaar gemaakt.
Zie bijgevoegd overzicht van de reacties.
Zoals nu bekend is zullen enkele gemeenten niet vóór 30 juni kunnen reageren,
omdat de betreffende gemeenteraden dit onderwerp bespreken op 30 juni of later.
Op grond hiervan wordt voorgesteld om dit onderwerp op 30 juni as. oriënterend
en niet besluitvormend met elkaar te bespreken. Daarmee wordt recht gedaan aan
de besluitvorming van deze raden om hun zienswijze te betrekken in de definitieve
besluitvorming binnen VRGZ.
Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking in het algemeen bestuur van 30 juni
as. wordt voorgesteld om in de vergadering van het algemeen bestuur van 10
november 2016 te komen tot definitieve besluitvorming.
Beslispunten

Ter vergadering wordt een actueel overzicht van de reacties van gemeenten
Geen besluitvorming
overhandigd.
Ter oriënterende bespreking
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