Van: Wim Voeten
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 9:56
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: motie gemeenteraad Etten-Leur over scenario's voor bezuinigingen op verbonden
partijen
Beste collega's
Afgelopen maandag, 1 juli 2019, heeft de gemeenteraad van Etten-Leur unaniem de bijgevoegde
motie over scenario's voor bezuinigingen op verbonden partijen aangenomen. Willen jullie deze
motie s.v.p. op de voor jullie gebruikelijke wijze kenbaar maken aan jullie gemeenteraad I staten.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
Wim Voeten | Raadsgriffier
Gemeente | Etten-Leur
Email ļ
Postadres | Postbus 10100 ļ 4870 GA Etten-Leur
Telefoon | 14076 | 076-5024434
Internet | www.etten-leur.nl

MOTIE
Voorstel #

ļ

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 3
De raad van de gemeente Etten-Leur in vergadering bijeen d.d. 1 juli 2019

Onderwerp: Voorstel over de vaststelling van de kadernota 2020 - 2023
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat,
- De gemeente Etten-Leur - net als veel andere gemeenten - een groot structureel
tekort moet opvangen op het sociaal domein;
- De tekorten de gemeente heeft genoodzaakt om binnen de gehele kadernota
bezuinigingen door te voeren om de begroting sluitend te krijgen en de ambities van
het raadsprogramma zoveel mogelijk in stand te houden;
- De dertien verbonden partijen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen
waarvan Etten-Leur deel uitmaakt een totaalbijdrage van meer dan 10 miljoen euro
van de gemeente Etten-Leur vergen;
- Niet valt in te zien waarom de begrotingen van de verbonden partijen geen onderdeel
zouden moeten vormen van deze bezuinigingen;
- De Raad voor het Openbaar Bestuur in een recent verschenen essay onder meer
constateert dat sturing van verbonden partijen meer plaatsvindt op financiën dan op
prestaties;

verzoekt het college,
1. In het algemeen bestuur van elk van de verbonden partijen het voorstel te doen een
bezuinigingsoperatie op de begroting van de verbonden partij uit te voeren waarbij
ook in beeld wordt gebracht welke effecten in de gemeentelijke begroting niet of
minder gerealiseerd worden wanneer deze bezuinigingsoperatie wordt doorgevoerd;
2. Daarbij te werken aan drie scenario’s waarin de consequenties in beeld worden
gebracht voor de dienstverlening door en de bijdrage aan de maatschappelijke
effecten zoals opgenomen in onze gemeentelijke begroting van de verbonden partij
als de begroting daarvan met 5, 10 en löVo wordt verlaagd;
3. Hierbij zoveel mogelijk samen op te trekken met andere deelnemers van de
verbonden partijen;
4. In de begroting punt 1 ťm 3 op te nemen onder de paragraaf ‘Verbonden partijen’ als
richtlijnen voor de kaders voor de begrotingen van de gemeenschappelijke
_____ regelingen;___________________________ ___________________ __________________

5. Deze motie te verspreiden aan alle deelnemers van de gemeenschappelijke
regelingen;
eng aat over tot de orde van de dď

Ondertekening en naam:
Namens fractie GroenLinks,

Namens fractie APB,

Namens fractie CDA,

Dennis Aerts

Jennie Boer

Jurgen van Hulst
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