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onderwerp: reactie gemeenteraad Hattem op de jaarstukken 2019

Geacht bestuur,

Op 9 april 2020 heeft u de financiële documenten verzonden aan de deelnemende 
gemeenten. U stelt ons in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de concept 
programmabegroting voor 4 juni 2020. Wij maken geen gebruik van deze gelegenheid.

De jaarstukken 2019 en de kaderbrief 2021-2024 zijn ons ter kennisname aangeboden. 
Desondanks willen wij als raad van de gemeente Hattem graag reageren op de jaarstukken 
2019. Onze reactie treft u in deze brief aan.

Reactie op de concept jaarstukken 2019
Het resultaat van de jaarrekening voor het jaar 2019 geeft een positief resultaat voor inzet 
reserves van 8,3 mln, mede door de extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.
De stand van het saldo bestemming rekeningresultaat per 1 januari 2019 is negatief 2,3 mln. 
Het positieve resultaat, zo geeft u aan, is voor een deel incidenteel vanwege de besparing op 
personeelskosten en ingezette bezuinigingen. Hiervoor onze complimenten!

Daarnaast is de extra bijdrage van de deelnemende gemeenten te hoog gebleken doordat 
aannames anders hebben uitgepakt dan verwacht. Uw voorstel is om het positieve resultaat 
toe te voegen aan diverse (bestemming)reserves. Wij verzoeken u hierbij dringend om het 
saldo bestemming rekeningresultaat van 2019 voor een bedrag van € 4.148.482,- uit te keren 
aan de deelnemende gemeenten. Onze raad hecht een groot belang aan het (financieel) grip 
houden op gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Hattem deelneemt. Het 
vormen van en/of het toevoegen van gelden aan reserves waarvan de noodzaak niet is 
aangetoond, draagt hieraan niet bij.

Over het proces en de ontwikkeling van de bezuinigingen, op basis van het spreidingsplan dat 
eind 2019 is aangenomen, worden wij graag geïnformeerd. Wij verzoeken u om ons
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halfjaarlijks te informeren over welke acties worden ondernomen en welke effecten dit heeft. 
Ook vernemen wij graag welke maatregelen worden ingezet om tijdens dit proces de 
brandweervrouwen en -mannen gemotiveerd te houden.

Omdat wij het van belang vinden dat ook de andere deelnemende gemeenten op de hoogte 
zijn van onze reactie op de jaarrekening sturen wij een afschrift van deze brief aan alle raden 
van de deelnemende gemeenten.

Wij wensen u veel succes in deze bijzondere tijd 

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Hattem,
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