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Geadviseerd besluit
Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de ontwerp-begroting 2018 en geen reactie te geven op de
jaarrekening 2016.

Toelichting op beslispunten
Recent heeft de VGGM ons de concept- jaarstukken 2016 en de ontwerp-begroting 2018
toegestuurd.
Aan de gemeenteraden nu de vraag of zij een reactie resp. een zienswijze op deze stukken willen
geven resp. indienen.
Er ligt – niet alleen in dit geval - slechts een korte tijd tussen het aanleveren van de stukken (door
de VGGM) en de termijn voor de aanlevering van stukken voor uw agenda. Van uw besluit moeten
wij voor 1 juni 2017 bij de VGGM melding maken, opdat het Algemeen Bestuur van de VGGM de
begroting op 28 juni kan vaststellen. Dat de interne advisering regelmatig in de knel komt is voor
ons zeker aandachtspunt.
In de ontwerp-begroting betreft zijn twee beleidsintensiveringen verwerkt, op het vlak van de
brandweerzorg en de publieke gezondheid. De daarmee gepaard gaande kostenverhogingen
worden blijkens de aanbiedingsbrief opgevangen binnen de heroverwogen budgettaire kaders van
de brandweer. Veder wordt in dit verband gewezen op het schrappen van de rekenrente. Ten
opzichte van 2017 valt de inwonerbijdrage in 2018 € 0,48 hoger uit, waarmee de bijdrage van
Renkum volgend jaar uitkomt op € 416.289 (+ € 15.002 t.o.v. 2017). Deze verhoging vinden gelet
op de onderbouwing acceptabel.
De jaarrekening sluit met een positief resultaat. In de aanbiedingsbrief staat hoe dat wordt
verdeeld. Het deel dat – volgens voorstel van het Dagelijks Bestuur- niet wordt gereserveerd voor
de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg en maatregelen in de personele sfeer
(overdracht medewerkers) wordt naar rato over de deelnemende gemeenten verdeeld.

Beoogd effect
Uw besluit maakt onderdeel uit van de stappen die gezet moeten worden om tijdig tot een
goedgekeurde begroting 2018 te komen.

Voorstel aan de raad
Kader
Art. 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen geeft u de bevoegdheid ten aanzien van de
ontwerp-begroting een zienswijze in te dienen.

Argumenten
De wijze waarop – volgens voorstel – de beleidsintensivering en personele maatregelen in de
ontwerp-begroting zijn vertaald leiden tot een verhoging van de gemeentelijk bijdrage (bedrag per
inwoner), in ons geval van € 15.002. Gelet op de onderbouwing vinden wij deze verhoging
aanvaardbaar en reden om u te adviseren geen zienswijze in te dienen. Wat Renkum betreft kan
de begroting dus overeenkomstig het ontwerp worden vastgesteld.
Er is evenmin reden u te adviseren gebruik te maken van de (informeel verleende) mogelijkheid
een reactie te geven op de jaarrekening.

Kanttekeningen
Draagvlak
n.v.t.

Aanpak/Uitvoering
Van het raadsbesluit wordt voor 1 juni 2017 aan de VGGM melding gemaakt

Communicatie
n.v.t.

Financiële consequenties
De verhoogde inwonerbijdrage moet ‘financieel-technisch’ in de Renkumse begroting worden
verwerkt. Bij de voorbereidingen op de Najaarsnota resp. de Begroting 2018 wordt daarmee
rekening gehouden. Dat geldt ook voor het deel dat Renkum terugkrijgt uit het restant van het
rekeningoverschot 2016.

Juridische consequenties
n.v.t.

WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.
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Alternatieven
n.v.t.
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