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Geachte heer Brouwer,

verzonden: 14JAN. ?f21

Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad van Buren een motie aangenomen over grip
op de gemeenschappelijke regelingen. De motie treft u hier als bijlage aan.

De motie betreft de wens van de gemeenteraad om voor alle samenwerkingsverbanden,
waar onder gemeenschappelijke regelingen en DVO’s een taakstellende bezuiniging op te
leggen van minimaal 2% voor 2022.

Wij vragen ook om de motie te agenderen voor het eerstkomende Algemene
Bestuursvergadering. Daarbij stellen wij het op prijs als u bij het opstellen van de begroting
2022 zo veel mogelijk met deze motie rekening houdt.

Voor nadere toelichting hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Uw ambtelijk
contactpersoon hiervoor is Karolijn van Ginneken, Coördinator Gemeenschappelijke
Regelingen bij de gemeente Buren.
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Motie van de fracties PCG, CDA en Gemeentebelangen

Ingebracht door: PCG

Onderwerp: grip op uitgaven van gemeenschappelijke regelingen

De raad van de gemeente Buren in vergadering bijeen d.d. 10 november 2020;

gehoord de beraadslaging over de Programmabegroting 2021 - 2024,

overwegende dat

• de raad van de gemeente Buren grip op de kosten wil hebben op de samenwerkingsverbanden
waaraan zij deelneemt;

• uitgaven voor samenwerkingsverbanden en DVO’s verplichte uitgaven zijn voor de deelnemende
gemeenten en dat wij als gemeente de laatste jaren met alleen maar kostenstijgingen worden
geconfronteerd;

• wijzigingen in de bijdrage alleen met meerderheid van stemmen van de deelnemende gemeenten
doorgevoerd kunnen worden;

het belangrijk is om vooraf breed gedragen afspraken te maken waaraan ook de samenwerkingen
houvast hebben;

• het logisch is dat indexeringen voor loon- en prijsstijgingen voor samenwerkingen aansluiten bij de
gemeentelijke indexering voor deze kosten.

verzoekt het college

• voor te stellen dat indexeringen van samenwerkingsverbanden overeenkomen met de indexering die
wij toepassen voor de eigen gemeentelijke begroting.

• Indien zulks al wel het geval is, dit inzichtelijk te maken vanaf 1 januari 2021 en 2 voorgaande jaren’.

• Aan alle samenwerkingsverbanden en DVO’s een taakstellende bezuiniging op te leggen van
minimaal 2% met ingang van het begrotingsjaar 2022 tim 2024.

• Te zorgen dat de samenwerkingsverbanden de consequenties van een opgelegde taakstellende
bezuiniging concreet in beeld brengen en keuzes voorleggen aan de raad waardoor hij haar
kaderstellende rol kan invullen en dit vervolgens aan de raad voor te leggen in de eerstkomende
kaderbrief en concreet te verwerken in de begroting van voor 2022.

• De bestuuilijke afgevaardigden van de gemeente Buren opdracht te geven deze motie onder de
aandacht te brengen bij de algemene besturen van de samenwerkingsverbanden en DVO’s en aan
alle deelnemende gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.


