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*CONCEPT*

27 mei 2016
2016036810
CONCEPT
Louise van der Veer
Zienswijze op Begroting 2017 en meerjarenraming 2018 - 2020
geen

Geacht Bestuur,
Wij hebben in onze vergadering van 26 mei 2016 kennis genomen van de Begroting 2017 en
de meerjarenraming 2018 – 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland.
Wij stellen vast dat er sprake is van fors oplopende tekorten vanaf het jaar 2017. Het te
verwachten tekort is hoger dan eerder werd voorzien. Wij zijn van mening dat ingrijpende
maatregelen noodzakelijk zijn. Om hiertoe te komen stellen wij voor om, onder begeleiding
van het AGT, een onafhankelijke analyse te laten uitvoeren naar de financiële toekomst en
naar de mogelijkheden om op korte termijn tot een plan van aanpak te komen voor de
toekomst van de omgevingsdienst.
De doelen van het voorgestelde onderzoek zijn het verkrijgen van inzicht in:
 de juistheid van de voorliggende begrotingscijfers;
 het functioneren van de governance op de financiën van de omgevingsdienst;
 scenario’s waarmee het nu begrote negatieve meerjarenperspectief kan worden
omgebogen.
De komende jaren worden wij geconfronteerd met een afname van het aantal bouwprojecten
en bestemmingsplanaanpassingen. Dit heeft als gevolg dat ook het aantal adviesuren van uw
dienst aan onze gemeente zal afnemen. Wij willen daarom in de meerjarenraming een
urenafname doorvoeren. Wij stellen voor de meerjarenraming als volgt aan te passen:

De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via www.nieuwkoop.nl
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2019
-88
-0,99

-117
-1,33

Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Nieuwkoop
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2020
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voorzitter
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-1,33

