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Geachte heer, mevrouw,
In reactie op uw begroting 2016 hebben wij (gemeenteraad Montferland) u een
zienswijze doen toekomen. Daarin gaan we nader in op de jaarlijkse indexatie van onze
bijdrage.
Deze mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op uw begroting 2016, biedt ons
tegelijkertijd een extra kans om uw aandacht voor onze extra taakstelling te vragen. U
ontvangt dit bericht wel onder het voorbehoud dat deze brief wordt goedgekeurd in onze
raadsvergadering van 25 juni 2015.
Naast de te realiseren bezuinigingen voortvloeiende uit het project MOED heeft de
gemeenteraad zich in 2014 gebogen over extra bezuinigingsmaatregelen. De aanleiding
ligt in de bezuinigingsdiscussies die wij als raad in 2014 gevoerd hebben. Het daarbij te
realiseren structurele resultaat, om de gemeente ook op de lange termijn financieel
vitaal te houden, lag op C 2,6 miljoen. In deze discussie hebben wij ons op het standpunt
gesteld dat naast de gemeente ook gemeenschappelijke regelingen gevraagd moet
worden bij te dragen aan deze individuele opgave. Het is precies daarom dat we als
gemeenteraad hebben vastgesteld, vanaf 2016 S h te willen bezuinigen op de bijdrage
VNOG. Wij begrijpen dat u midden in het proces van afronding zit waar het uw begroting
2016 betreft, echter wij willen u dringend verzoeken ons tegemoet te komen in de
realisatie van onze individuele taakstelling van C55.000, lukt 2016 niet dan toch in ieder
geval in uw eerst volgende kadernota en begroting.
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In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hoogachtend,
de raad van de gemeente Montferland,
De voorzitter

rends
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