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Uw brief van:

8 april2021

E-mailadres:

r.v,d.stoel@albrandswaard. nl

Datum:

31 mei 2021

Betreft: Zienswijze concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 GR BAR-organisatie
Geacht bestuur,

Op 9 april 2021 heeft u uw concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 toegestuurd om ons
de gelegenheid te geven onze zienswijze daarop te geven. U heeft om onze zienswijze gevraagd
uiteHijk 3 juni 2021. Wij hebben deze stukken besproken in onze raadsvergadering van 31 mei 2021
en geven ons reden tot het maken van de volgende opmerkingen:

1. Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente
voorwaarden, de overgebleven budgettaire middelen in boekjaar 2020 te mogen doorschuiven
naar het eerstvolgend begrotingsjaar 2021
2, Wij stemmen in zowel met de voorgestelde (structurele)budgetverhogingen voor autonome
ontwikkelingen en volumegroei als die voor het handhavenvan het huidige ambitieniveau in de
concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie.
3. Onze gemeente heeft grote moeite om een sluitende begroting 2022 op te stellen en de
uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel hiervan. Aangezien
onze gemeente aan alle Gemeenschappelijke Regelingende oproep heeft gedaan om qua
indexering de nullijn aan te houden moeten we toch constateren dat uw begroting 2022 een
algemene indexering laat zien van 1,5% (€ 25.425,- hogere bijdrage). Omdat daarnaast u niet het
gehele gevraagde ombuigingsbedrag voor 2022 (€ 90.000,- hogere bijdrage) heeft kunnen
inboeken, hebben deze 2 posten alleen al voor onze gemeente een stijging van onze
(begroting)lasten van € 115.425,- tot gevolg. Daarom roepenwij u op om uw extra gevraagde
bijdragen tot een minimum te beperken en met aanvullende scenario’ste komen om de
gevraagde ornbuigirlgsbedragen de komende jaren alsnog volledig te kunnen inboeken. Wij zijn
te allen tijde bereid om vervolgscenario’s tot kostenbesparingsamen met u verder te bespreken.
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