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Van: Griffie Pijnacker-Nootdorp <Griffie@pijnacker-nootdorp.nl>

Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 12:30

Aan: Griffie Pijnacker-Nootdorp

Onderwerp: Urgent: brief met amendement zienswijzen gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen: Brief raden aanpassing zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen.pdf

Urgentie: Hoog

Categorieën: To do

Beste griffie, 

 

Zouden jullie onderstaand bericht en bijgaande brief met spoed aan de fracties in jullie gemeenteraad kunnen 

doorsturen, dan wel aan de betreffende stukken willen toevoegen? 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jorden van der Haas 

 

Raadsadviseur | 1ste plv. griffier | secretaris Rekenkamercommissie 

 

Griffie Pijnacker-Nootdorp   
Oranjeplein 1 | Postbus 1, 2640 AA | Pijnacker  
015 3626956 
 
www.pijnacker-nootdorp.nl | Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube 

 

 

 

Beste raadsleden, 

 

Het onderwerp gemeenschappelijke regelingen staat een dezer dagen bij jullie op de raadsagenda. De fracties van 

CDA, EA, PvdD, PPN, D66, VVD, CU-SGP en Trots van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp hebben voor de 

zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen een amendement voorbereid.  

 

De fracties zijn van mening dat de gemeenteraden tijdig mee moeten kunnen beslissen over grote wijzigingen in de 

begroting, die gezien de huidige situatie op ons af komen en waardoor er extra kosten zijn voor onze inwoners door 

overschrijdingen in begrotingen, dan wel uitstel of afstel projecten of wel versobering/aanpassingen lopende zaken. 

De fracties roepen jullie op eenzelfde amendement in jullie zienswijzen op te nemen. De tekst van dit amendement 

is te vinden in bijgaande brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

De fracties van CDA, EA, PvdD, Progressief PN, D66, VVD, CU-SGP, Trots van de raad van Pijnacker-Nootdorp 
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adres Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker 

post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 

telefoon 14 015 

e-mail griffie@pijnacker-nootdorp.nl

internet www.pijnacker-nootdorp.nl
Aan de raads- en statenleden van: 
Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-
Nootdorp, Midden-Delfland, Wassenaar, Westland, 
Voorschoten, Lansingerland, Rotterdam, Maassluis, Schiedam, 
Vlaardingen, Nissewaard, Brielle, Barendrecht, Albrandswaard, 
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Westvoorne, 
Hellevoetsluis, Ridderkerk en Provincie Zuid-Holland 

Beste collega-raads- en statenleden, 

Een dezer dagen wordt u als gemeenteraad/Provinciale Staten gevraagd om zienwijzen op de begrotingen 
van meerdere Gemeenschappelijke Regelingen (GR) in te dienen. Op dit moment zien we bij onze 
gemeente dat projecten niet doorgaan, dan wel worden uitgesteld doordat de kosten voor 
aanbestedingen vele malen hoger uitvallen dan eerder begroot. Wij willen voorkomen dat we volgend 
jaar worden verrast door grote kostenoverschrijdingen, dan wel uitstel/afstel of aanpassingen van 
begrotingen binnen de Gemeenschappelijke regelingen, onder meer als gevolg van de onzeker 
(inter)nationale situatie en/of inflatie.  

Een grote meerderheid van de raad van Pijnacker-Nootdorp heeft daarom gemeend om in alle zienswijzen 
op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen middels een amendement de volgende tekst op te 
nemen: 

‘’De GR loopt financiële risico’s die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met 
name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen sinds vorig jaar augustus en de 
hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Deze stijgingen zijn hoger dan 
de gebruikte indexatie. Wij willen graag dat de extra financiële risico’s en resultaten goed gemonitord 
worden en dat u eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra 
bijdrages aan de gemeenten gevraagd moeten worden.’’ 

Wij willen u als raad/Staten vragen om deze alinea, eventueel middels amendementen op de zienswijzen, 
in te voegen in de zienswijzen die u als raad aan de gemeenschappelijke regelingen stuurt. 

Met vriendelijke groet, 
de Pijnacker-Nootdorpse fracties van 

CDA 
Eerlijk Alternatief 
Partij voor de Dieren 
Progressief PN 
D66 
VVD 
CU-SGP 
Trots 

P.S. Mocht u als raad reeds de zienswijzen op de begrotingen hebben vastgesteld, dan mag u de brief ter 
kennisgeving aannemen. 

onderwerp Aanpassing zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen 

verzenddatum 24 mei 2022 
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