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Op 7 april 2022 ontvingen wij uw e-mail met documenten om door te geleiden aan onze gemeente-
raad. In deze brief leest u over het besluit van de gemeenteraad.  
 
Besluit 
Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 juni 2022 besloten om op de conceptpro-
grammabegroting 2023-2026 en de (bijbehorende) begrotingswijzing 2023 zienswijzen in te dienen. 
Wij verwijzen u kortheidshalve naar de twee meegestuurde moties, die de gemeenteraad unaniem 
heeft aangenomen. 
 
Een afschrift van deze brief met de bijbehorende moties sturen wij naar de raden van alle overige in 
de VNOG deelnemende gemeenten. 
  
Vragen 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Daphne Heemsbergen. Haar telefoonnum-
mer is 0571-27 93 42.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
Lisette Wolbers-Cents Paula Jorritsma-Verkade 
secretaris burgemeester 
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Motie  

(versie 9 juni 2022) 

 
 
Onderwerp: Demarcatie VNOG 
 
De raad van de gemeente Voorst, in vergadering bijeen op maandag 13 juni 2022,  
 
 
overwegende dat: 
 

• gevraagd wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG met € 62.300 te verhogen; 

• een onderzoek is gedaan door een extern adviesbureau over de kosten voor facilitaire zaken en 
alleen paramaters beschikbaar zijn gesteld aan de gemeenteraad; 

• de gemeenteraad niet beschikt over de analyse van de door het externe bureau gemaakte 
budgettaire ramingen over de facilitaire zaken; 

• dat het bij facilitaire zaken o.a. gaat over koffie/thee, toiletartikelen en kantoorartikelen; 
 
van mening dat: 
 

• door centralisering cq. schaalvergroting van de facilitaire zaken de VNOG deze taken efficiënter 
kan aanbesteden en/of organiseren; 

• de gemeenteraad € 62.300 beschikbaar moet stellen, terwijl onduidelijk is welk positief effect dit 
heeft op de gemeentelijke begroting; 

• € 62.300 een flink bedrag is voor o.a. koffie/thee, toilet- en kantoorartikelen; 
 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
 

• een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 waarin besluitvorming over de 
begrotingswijzing 2023 wordt uitgesteld tot het najaar, zodat eerst de analyse van de budgettaire 
facilitaire zaken van het externe bureau besproken kan worden in de commissie middelen en in 
de gemeenteraden; 

• de begrote kosten voor de facilitaire zaken in lijn te brengen met de tot dusver begrote 
gemeentelijke kosten; 

• alle deelnemende raden zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van deze zienswijze; 

• de VNOG te vragen een zienswijzenota op te stellen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Twello, 13 juni 2022 
 
 
Bjorn van Ekeren (Gemeente Belangen) 
 

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen) 

 



 



 

 
 

 
Motie  

(versie 9 juni 2022) 

 
 
Onderwerp: Zienswijze VNOG 
 
 
De raad van de gemeente Voorst, in vergadering bijeen op maandag 13 juni 2022,  
 
overwegende dat: 

• de VNOG positieve saldi heeft van € 4.148.482 (2019), € 4.929.380 (2020) en € 5.266.036 (2021); 

• het positieve resultaat van 2019 volledig is toegevoegd aan bestemmings- en egalisatiereserves; 

• na aandringen van een aantal gemeenteraden het positieve resultaat van 2020 voor het 
overgrote gedeelte is teruggevloeid naar de deelnemende gemeenten; 

• het voorstel van de VNOG is om het positieve resultaat 2021 voor het overgrote deel toe te 
voegen aan bestemmings- en egalisatiereserves; 

• met inachtneming van het jaarrekeningresultaat van 2021 de totale reserve van de VNOG  
€ 15.534.707 bedraagt; 

 
van mening dat: 

• de egalisatiereserves met name gebruikt worden om kapitaallasten (structurele lasten) te 
dekken; 

• ook de VNOG structurele lasten zou moeten dekken met structurele baten; 

• door de toename van egalisatie- en bestemmingsreserves de algemene reserve kunstmatig laag 
gehouden wordt; 

• de commissie van Jagt-van Arkel weliswaar geadviseerd heeft om de algemene reserve en 
egalisatiereserve op peil te houden, maar dit buiten de perken gaat; 

• het budgetrecht van de deelnemende gemeenteraden onder druk komt te staan; 
 
draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

•  een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 - 2026 waarin staat dat naast het 
positieve resultaat van € 598.940 ook het positieve resultaat van € 3.771.060 terug dient te 
vloeien naar de deelnemende gemeenten in plaats van dit toe te voegen aan de egalisatiereserve 

• alle deelnemende raden zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van deze zienswijze; 

• de VNOG te vragen een zienswijzenota op te stellen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Twello, 13 juni 2022 
 
Bjorn van Ekeren (Gemeente Belangen) 
 

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen). 


