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Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
12 juni 2012, kenmerk MO/810474;
gelet op artikel 59, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
verwijzende naar artikel 37, lid 5 en artikel 39, lid 5 van de Gemeenschappelijke
Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch;

besluit:

een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2013 van de GR Parkschap
Nationaal Park de Biesbosch, waarbij een dringend verzoek wordt gedaan om voor
2013 af te zien van indexering;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2012.
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Betreft

zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 Parkschap

DOSSIER
Afschrift:
- MO/RB-2, SL Holstein
SK Dordrecht West I etage
e

Geacht bestuur.
Op 12 juni 2012 hebben wij u ons besluit, aangaande de zienswijzen met
betrekking tot uw ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011, doen toekomen.
Hierin hebben wij aangegeven dat wij besloten hebben de gemeenteraad voor te
stellen geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de jaarstukken, maar wel
ten aanzien van de door u voorgestelde indexering in uw ontwerpbegroting
2013.
Vanuit het college hadden wij u dit, gezien de krapte in de doorlooptijd van de
besluitvorming en voorsorterend op de raadsbehandeling, alvast bij u kenbaar
gemaakt.
In het verlengde van onze brief van 12 juni 2012 delen wij u het volgende mee.
De raad van de gemeente Dordrecht heeft in de vergadering van 26 juni 2012
besloten geen zienswijze in te brengen ten aanzien van uw jaarstukken 2011.
Ten aanzien van uw begroting 2013 wenst de raad wel een zienswijze in te
brengen, verband houdende met de door u voorgestelde indexering.
Loon- en prijscompensatie begroting 2013
In uw aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 van het Parkschap heeft u de
uitgangspunten verwoord. U geeft aan voor 2013 uit te gaan van een
prijsontwikkeling van 2,8% en een indexering van de lonen van 1% (als gevolg
van gestegen pensioenpremies). Daarnaast heeft u de inkomsten geïndexeerd
met een percentage van 2%. Per saldo resulteert dat in een verhoging van de
totale bijdrage van de deelnemers aan het parkschap van € 30.705,—.
De bijdrage van Dordrecht voor 2013 in het exploitatietekort komt, op basis van
voornoemde voorgestelde indexering, op € 987.024,—. In de ontwerpbegroting
2013 van het Parkschap is het totale exploitatietekort voor 2013 geraamd op
€ 1.640.679,—. In dit bedrag zijn voornoemde indexeringen toegepast.
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Met de toepassing van deze indexeringen wijkt u af van de door ons
voorgestane loon- en prijsontwikkelingen. Wat betreft de indexering van de
bijdragen aan verbonden partijen, waaronder de GR Parkschap, hebben wij
besloten om voor 2013 de O-lijn te hanteren.
Gezien voorgaande doen wij een dringend verzoek aan u om af te zien van de
loon- en prijscompensatie voor de begroting van 2013.
Hoogachtend,
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