Reacties gemeenten op begroting 2023
Reactie
Instemming

Concept-reactie

Beuningen
Concept-voorstel aan
raad

In de begroting staan de inwonersaantallen van de deelnemende
gemeenten in 2023 vermeld. Voor Beuningen wordt uitgegaan van
27.015 inwoners. Dit inwoneraantal is abusievelijk te hoog
opgenomen. In de septembercirculaire van 2021 wordt voor 2023
uitgegaan van 26.354 inwoners. Wij stellen voor dat het bestuur een
vaste peildatum en bron gebruikt om de geschatte inwonersaantallen
van de deelnemende gemeenten vast te stellen. De gemeente
Beuningen heeft reeds de regionale adviesfunctie laten weten dat het
geschatte inwonersaantal niet correct is. Wij vragen uw bestuur om dit
inwonersaantal naar beneden bij te stellen naar 26.354. Ook willen we
uw bestuur vragen om inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn
voor de verdeelsleutel en gemeentelijke bijdrage.

De inwoneraantallen worden niet gebruikt in de verdeelsleutel (We
hanteren namelijk de gemeentelijke bijdrage van het jaar ervoor als
basis.) Het naar beneden bijstellen van het aantal inwoners heeft
financieel geen consequenties.
Wij hebben in de spelregels vastgesteld dat de inwoneraantallen
van de Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen worden
genoemd in de begroting.

Buren

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.

Berg en Dal

In de onderhavige situatie gaat het echter 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 voor 2023.

Culemborg

Verder vragen we aandacht voor de financiële ontwikkelingen. U geeft
al aan dat er prijsstijgingen verwacht worden. Daarbij is het onduidelijk
wat de (financiële) gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn. De
verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de
geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s (zie paragraaf 5.1) te
dekken.
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.
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.

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

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 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 voor 2023.

Verder vragen we aandacht voor de financiële ontwikkelingen. U geeft
al aan dat er prijsstijgingen verwacht worden. Daarbij is het onduidelijk
wat de (financiële) gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn. De
verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de
geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s (zie paragraaf 5.1) te
dekken.
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.

Druten

Instemming
Aandacht wordt gevraagd voor de financiële positie van diverse
gemeenten.
Aandacht wordt daarom gevraagd voor mogelijke bezuinigingsopties
en kostenbesparende maatregelen binnen de begroting

Heumen
Concept-voorstel aan
raad
Maasdriel
Concept-voorstel aan
raad
Neder-Betuwe

Instemming

Uiteraard zal de VRGZ kritisch zijn op de uitgaven en waar mogelijk
streven naar kostenbesparing. Voorts is de filosofie van de VRGZ
dat niet voor elke nieuwe ontwikkeling een extra financiële bijdrage
aan gemeenten wordt gevraagd. Dit ter voorkoming dat gemeenten
onnodig worden belast met een extra financiële bijdrage.

Instemming

Nijmegen

Instemming
Waardering wordt uitgesproken voor de werkzaamheden en inzet van
de VRGZ-organisatie tijdens de coronacrisis en de huidige
vluchtelingenopvang naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.
Instemming

Tiel

Instemming

West Betuwe

Instemming
De gemeente spreekt zijn teleurstelling uit over het ontbreken van
draagvlak voor een bestuurlijke discussie over de herverdeling van de
kosten

In onze eerdere reactie aan de gemeente hebben we aangegeven
dat, uitgaande van de huidige financiële bijdrage door gemeenten,
elke nieuw financieel model leidt tot voor- en nadeelgemeenten.
De keuze om voor het ene of het andere model te kiezen is een
politiek-bestuurlijke afweging. Indien daarbij als alternatief wordt
overwogen om de totale bijdrage van gemeenten aan de VRGZ te
verlagen heeft dit ogenblikkelijk consequenties voor de operationele
dienstverlening. Hierover is reeds eerder uitgebreid gesproken bij
de behandeling van de begroting 2022. Met inachtneming hiervan
ziet het bestuur geen aanleiding om een nieuw verdeelmodel voor
te stellen.
De gemeente is bij het verzoek om een zienswijze te geven op de
begroting 2023 vervolgens uitgenodigd om met een inhoudelijk
voorstel, incl. de daaruit voortvloeiende consequenties, te komen
die in regionaal verband kan worden besproken.

Uit de reactie van de gemeente stellen wij vast dat er onvoldoende
draagvlak is voor een wijziging van het financiële model. Wij nemen
hiervan kennis.
West Maas en Waal
Concept-voorstel aan
raad
Wijchen
Concept-voorstel aan
raad

Instemming

Zaltbommel
(Concept-voorstel aan
raad)

Instemming

Instemming

Aandacht wordt gevraagd om rekening te houden met de
financiële positie van de diverse deelnemende gemeenten. Daarom
wordt verzocht om blijvend aandacht te houden op mogelijke
bezuinigingsopties en kostenbesparende maatregelen binnen de
begroting. Dit vragen wij u zodat de bijdrage van de deelnemende
gemeenten niet onnodig verhoogd wordt.

Uiteraard zal de VRGZ kritisch zijn op de uitgaven en de
deelnemende gemeenten zo vroeg mogelijk informeren over
belangrijke financiële ontwikkelingen.
Voorts wordt waar mogelijk gezocht naar mogelijkheden om
gemeenten niet onnodig te belasten met een extra financiële
bijdrage.

