Reacties gemeenten op rekening 2021
Berg en Dal
Concept-voorstel aan
raad
Beuningen
Concept-voorstel aan
raad
Buren
Concept-voorstel aan
raad

Reactie
Instemming met rekening en voorgestelde resultaatbestemming

Concept-reactie

Instemming met rekening en voorgestelde resultaatbestemming

De uitgangspunten, met uitzondering van het thema duurzaamheid,
zoals genoemd in de Kaderbrief, zijn verwerkt in de begroting 2023. De
reserve van € 450.000 voor wet- en regelgeving met betrekking tot
duurzaamheid is opmerkelijk, omdat in de Kaderbrief 2023 werd
aangegeven dat het binnen de huidige budgetten zou passen.

De door de gemeente gemaakte opmerking ten aanzien van
duurzaamheid is sec kijkend naar de tekst terecht. Echter bedoeld
is aan te geven dat beleidsmatige ontwikkelingen die voorzienbaar
zijn op het terrein van duurzaamheid zoveel mogelijk binnen de
bestaande budgetten worden ingepast. Dit past ook in de filosofie
van de VRGZ dat niet voor elke nieuwe ontwikkeling een extra
financiële bijdrage aan gemeenten wordt gevraagd.
In de onderhavige situatie gaat het echter om acute en
noodzakelijke ingrepen, die resulteren in grote (incidentele)
bedragen dat deze niet ingepast kunnen worden binnen de
bestaande met gemeenten afgesproken budgetten. De maatregelen
moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd ter voorkoming van
langdurige blootstelling van het personeel aan schadelijke stoffen.
Op grond van deze redenen is het voorstel om ten laste van het
resultaat van 2021 een bestemmingsreserve te creëren van €
450.000,--, waardoor geen extra financiële bijdrage aan gemeenten
wordt gevraagd.

Instemming met de gekozen pragmatische oplossing om een
bestemmingsreserve te creëren voor de verwachte verhoogde lasten
als gevolg van CAO-ontwikkelingen. In de toekomst graag opnemen in
Kaderbrief wanner deze lasten voorzienbaar zijn.

Wij zijn het hiermee eens. Kosten die voorzienbaar zijn dienen te
worden opgenomen in de Kaderbrief. In de onderhavige situatie
waren echter ten tijde van het concipiëren van de Kaderbrief 2023
deze kosten niet concreet te voorzien. Pas in een later stadium zijn
de concrete, financiële effecten van de CAO-ontwikkelingen
zichtbaar geworden.

We verzoeken u om kritisch te blijven kijken naar de uitgaven van uw
gemeenschappelijke regeling. We vragen u daarbij om ons vroegtijdig
te informeren over eventuele financiële ontwikkelingen.

Uiteraard zal de VRGZ kritisch zijn op de uitgaven en de
deelnemende gemeenten zo vroeg mogelijk informeren over
belangrijke financiële ontwikkelingen.

Culemborg

De uitgangspunten, met uitzondering van het thema duurzaamheid,
zoals genoemd in de Kaderbrief, zijn verwerkt in de begroting 2023. De
reserve van € 450.000 voor wet- en regelgeving met betrekking tot
duurzaamheid is opmerkelijk, omdat in de Kaderbrief 2023 werd
aangegeven dat het binnen de huidige budgetten zou passen.

De door de gemeente gemaakte opmerking ten aanzien van
duurzaamheid is sec kijkend naar de tekst terecht. Echter bedoeld
is aan te geven dat beleidsmatige ontwikkelingen die voorzienbaar
zijn op het terrein van duurzaamheid zoveel mogelijk binnen de
bestaande budgetten worden ingepast. Dit past ook in de filosofie
van de VRGZ dat niet voor elke nieuwe ontwikkeling een extra
financiële bijdrage aan gemeenten wordt gevraagd.
In de onderhavige situatie gaat het echter om acute en
noodzakelijke ingrepen, die resulteren in grote (incidentele)
bedragen dat deze niet ingepast kunnen worden binnen de
bestaande met gemeenten afgesproken budgetten. De maatregelen
moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd ter voorkoming van
langdurige blootstelling van het personeel aan schadelijke stoffen.
Op grond van deze redenen is het voorstel om ten laste van het
resultaat van 2021 een bestemmingsreserve te creëren van €
450.000,--, waardoor geen extra financiële bijdrage aan gemeenten
wordt gevraagd.

Instemming met de gekozen pragmatische oplossing om een
bestemmingsreserve te creëren voor de verwachte verhoogde lasten
als gevolg van CAO-ontwikkelingen. In de toekomst graag opnemen in
Kaderbrief wanner deze lasten voorzienbaar zijn.

Druten
Heumen
Concept-voorstel aan
raad
Maasdriel
Concept-voorstel aan
raad

Instemming met voorgestelde resultaatbestemmingen en rekening
Instemming met voorgestelde resultaatbestemmingen en rekening

Akkoord met rekening en met een deel van de voorgestelde
resultaatbestemmingen.
Er wordt niet ingestemd met de resultaatbestemming C&R ten
behoeve van Bestemde reserve wet en regelgeving op het gebied van
duurzaamheid 450.000 euro.

Wij zijn het hiermee eens. Kosten die voorzienbaar zijn dienen te
worden opgenomen in de Kaderbrief. In de onderhavige situatie
waren echter ten tijde van het concipiëren van de Kaderbrief 2023
deze kosten niet concreet te voorzien. Pas in een later stadium zijn
de concrete, financiële effecten van de CAO-ontwikkelingen
zichtbaar geworden.

Neder-Betuwe

Instemming met voorgestelde resultaatbestemmingen en rekening

Nijmegen

Instemming met voorgestelde resultaatbestemmingen en rekening

Tiel
West Betuwe

Instemming met rekening en voorgestelde resultaatbestemming
Akkoord met rekening en met een deel van de voorgestelde
resultaatbestemmingen.
Er wordt niet ingestemd met de resultaatbestemming C&R ten
behoeve van Bestemde reserve wet en regelgeving op het gebied van
duurzaamheid 450.000 euro.

In de onderhavige situatie hebben we de relevante inhoudelijke
argumentatie gegeven waarom het noodzakelijk is (voldoen aan
wetgeving) en gaat het om acute en noodzakelijke ingrepen, die
resulteren in grote (incidentele) bedragen die niet ingepast kunnen
worden binnen de bestaande met gemeenten afgesproken
budgetten. De maatregelen moeten zo snel mogelijk worden
ingevoerd ter voorkoming van langdurige blootstelling van het
personeel aan schadelijke stoffen.
Op grond van deze redenen is het voorstel om ten laste van het
resultaat van 2021 een bestemmingsreserve te creëren van €
450.000,--, waardoor geen extra financiële bijdrage aan gemeenten
wordt gevraagd.

West Maas en Waal
Concept-voorstel aan
raad
Wijchen

Instemming met rekening en voorgestelde resultaatbestemmingen

Instemming met rekening en voorgestelde resultaatbestemmingen

Zaltbommel

Akkoord met rekening en met een deel van de voorgestelde
resultaatbestemming, maar er wordt op aangedrongen voortaan de
bestemmingsreserves niet via de jaarrekening terug te laten komen
maar via de reguliere begrotingswijziging.

Vanuit pragmatische overwegingen is er voor gekozen de
voorgestelde bestemmingsreserves via de rekening te laten lopen.
Daarmee wordt voorkomen dat tweemaal een zienswijzeprocedure
moet worden doorlopen; bij de rekening en bij de
begrotingswijziging.
Ook via deze procedure hebben de raden de dezelfde mogelijkheid
om een zienswijze af te geven op het voornemen een bestemde
reserve te vormen.

Er wordt niet ingestemd met de resultaatbestemming op het gebied
van duurzaamheid 450.000,--. Hierover is niet eerder informatie
verstrekt.
Door het ontbreken van een uitgewerkt voorstel heeft er op dit
onderdeel geen ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats kunnen
vinden. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk de urgentie van
voorgestelde bestemmingsreserve te bepalen. Ook is onduidelijk in
hoeverre bovengenoemde kosten niet kunnen worden ondervangen
middels de reguliere vervangingskosten/opleidingskosten.

In de onderhavige situatie hebben we de relevante inhoudelijke
argumentatie gegeven waarom het noodzakelijk is (voldoen aan
wetgeving) en gaat het om acute en noodzakelijke ingrepen, die
resulteren in grote (incidentele) bedragen die niet ingepast kunnen
worden binnen de bestaande met gemeenten afgesproken
budgetten. De maatregelen moeten zo snel mogelijk worden
ingevoerd ter voorkoming van langdurige blootstelling van het
personeel aan schadelijke stoffen.
Op grond van deze redenen is het voorstel om ten laste van het
resultaat van 2021 een bestemmingsreserve te creëren van €
450.000,--, waardoor geen extra financiële bijdrage aan gemeenten
wordt gevraagd.

