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Geachte mevrouw, 

In de raadsvergadering van 19 juni 2019 zijn de P&C documenten, die u ons op 16 april 2019 heeft 

toegezonden, aan de orde geweest. De gemeenteraad van Noordenveld heeft besloten om de 

jaarstukken 2018 en de begrotingswijziging 2019 voor kennisgeving aan te nemen en een zienswijze 

in te dienen op de Ontwerp-Begroting 2020 in combinatie met het "Ontwikkelprogramma 2019-2020". 

Zienswijze Ontwerp begroting 2020 en Ontwikkelprogramma 2019-2020 

De 5% extra incidentele deelnemersbijdrage van de afgelopen 2 jaar heeft naar onze (gemeente 

Noordenveld) mening niet het gewenste resultaat gehad. De basis is nog steeds niet op orde en er 

staat nog geen toekomstbestendige en robuuste organisatie. Wij onderschrijven de zorg van de 

Ondernemingsraad over het hoge ziekteverzuim. Op dit moment is er bij ons (nog) te weinig vertrouwen 

dat door hel wederom met 5% extra verhogen van de deelnemersbijdrage de basis wel op orde komt. 

Wij willen de volgende voorwaarden stellen alvorens wij kunnen instemmen met de verlenging van de 

5% incidentele deelnemersbijdrage: 

1. Graag een goed gemotiveerde, uitgebreide onderbouwing van de verlenging van de 5 %

incidentele deelnemersbijdrage en een actieve informatievoorziening

De onderbouwing van de verlenging van de 5 % incidentele deelnemersbijdrage achten wij te

summier. Dit geldt zowel voor de financiële onderbouwing als voor de beargumentering van de 

verlenging van de extra bijdrage (noodzaak en omvang). Bij de behandeling van de kaderbrief

2020 is hier door de raden en staten ook specifiek aandacht voor gevraagd. Daarbij bevat de

onderbouwing ons inziens tegenstrijdigheden die verduidelijkt dienen te worden.

Zo geeft u in paragraaf 3.4 van de Ontwerp-Begroting 2020 aan dat structureel te weinig ruimte

beschikbaar is voor de noodzakelijke ontwikkeling, echter wordt er incidenteel voor in ieder

geval 2020 een extra bijdrage van 5% gevraagd. Dil terwijl ervanuit werd gegaan dat in 2020

de basis op orde zou zijn en er sprake zou zijn van een toekomstbestendige en robuuste

organisatie.

Bijlagen: 



Nu er in de stukken al wordt aangegeven dat er in ieder geval voor 2020 een verlenging van 

de extra bijdrage wordt gevraagd, achten wij de kans aanwezig dat in 2021 wederom gevraagd 

wordt om de incidentele bijdrage te verlengen. 

Uiteraard willen wij de RUD ondersteunen om gezamenlijk tot een robuuste organisatie te 

komen die toekomstbestendig is. Echter met een positief kritische blik op het geheel willen wij 

u wel het volgende meegeven:

• Als er wordt ingestemd met de Ontwerp-Begroting 2020 en daarmee dus ook met de

verlenging van de extra bijdrage, gaan wij er wel vanuit dat een goed gemotiveerde,

uitgebreidere onderbouwing van de extra 5% alsnog zal volgen.

• Daarnaast gaan wij ervan uit dat we vanaf heden actief periodiek (ieder kwartaal} op

de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en de ontwikkelingen die ervoor

moeten zorgen dat we het einddoel "een toekomstbestendige organisatie" in 2020 gaan

behalen.

Wij kunnen onder bovengenoemde voorwaarden instemmen met verlenging van de extra 

bijdrage voor 2020. Voor de jaren daarna is verlenging voor Noordenveld geen optie. 

2. De onderbouwing van het Ontwikkelprogramma 2019-2020

Vragen 

Ook in het Ontwikkelprogramma ontbreekt in onze ogen een (degelijke) financiële

onderbouwing voor in ieder geval de grote/centrale projecten. Dergelijke projecten vormen

belangrijke pijlers van het Ontwikkelprogramma voor de komende twee jaar, maar missen een

financiële onderbouwing. Dit terwijl deze projecten significant op de begroting van 2020

drukken. Daarbij dient het Ontwikkelprogramma, ons inziens, in zijn geheel nog verder

uitgewerkt te worden (planning, meetbare doelstellingen etc.).

• Wij gaan ervan uit dat de RUO ons actief bij de verdere uitwerking van het

Ontwikkelprogramma zal betrekken en de startdocumenten van de projecten alsnog

aanvult met een financiële onderbouwing.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Roy Stavenga van de afdeling Publiekszaken 

via telefoonnummer 050 - 50 27 222. 

Met vriendelijke groet, 

De raad van de gemeente Noordenveld, 
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