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Geacht bestuur, 

 

Op 22 december 2015 heeft uw bestuur ons de kadernota 2016 - 2020 toegestuurd. 

 

Wat is onze zienswijze? 

  

Wij geven u als zienswijze mee om: 

a. bij de samenstelling van de begroting 2017 uit te gaan van een verlaging van de bijdrage 

met 0,96%; 

b. met spoed  invulling te geven aan de taakstelling en deze als basis mee te nemen bij de 

behandeling van de begroting 2017. 

 

Waarom zijn wij tot deze zienswijze? 

 

Wij hanteren de beleidslijn dat de bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling moet dalen als 

de gemeenten minder algemene uitkering krijgen. Voor 2017 krijgen de gemeenten minder 

algemene uitkering. In de septembercirculaire 2015 van het ministerie van BZK staat een daling 

van het nominale accres van 0,21%. Op basis van het Achterhoekse uitgangspunt moet de 

VNOG voor 2017 dit in haar berekening van de bijdrage meenemen.  

Daarnaast heeft de Achterhoek de beleidslijn dat er achteraf op basis van de werkelijke cijfers 

gecorrigeerd wordt. Volgens de werkelijke cijfers had de bijdrage aan de VNOG in 2014 1% 

mogen stijgen in plaats van 1,75% welke de Achterhoekse gemeenten eerst aan de VNOG 

hadden meegegeven. Hierop wordt 0,75% gecorrigeerd. Zo komen wij op een daling van 0,96% 

voor 2017 (0,21% + 0,75%). 

 

In de kadernota is een bezuiniging van € 2,4 structureel opgenomen. Aangezien de concrete 

invulling van de taakstelling nog nader uitgewerkt moet worden, schuilt hier een financieel 

risico. Het advies is om snel invulling te geven aan de taakstelling en deze als basis mee te 

nemen bij de behandeling van de begroting 2017. 
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Hoogachtend,  

namens de gemeenteraad, 

burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

 

 

 

secretaris        burgemeester 
 

 


