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Geacht bestuur,
De raad van de Gemeente Dordrecht heeft in de vergadering van 20 mei 2014
kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Hierbij brengen wij onze zienswijze op uw begroting naar voren.
Gezamenlijke systematiek Trap af

Nederland bevindt zich nu reeds een aantal jaar in een economische recessie die
ook onze gemeentelijke begrotingen steeds verder onder druk zet. Wij
verwachten dat de periode 2015-2018 opnieuw voor een groot deel wordt
bepaald door omvangrijke financiële taakstellingen.
Vanwege het grote belang dat wij binnen uw gemeenschappelijke regeling
hebben belegd, is het belangrijk dat u bijdraagt aan de gemeentelijke
bezuinigingsopgaven.
In het eerste kwartaal van 2014 zijn wij met oog op het bovenstaande, samen
met onze 16 buurgemeenten in Zuid-Holland Zuid, gekomen tot een
gezamenlijke systematiek voor kaderstelling bij gemeenschappelijke regelingen.
Op basis van de gezamenlijke systematiek ontstaat een voorgestelde
taakstelling van 1,5% in 2014, 3,0% in 2015 en 4,5% vanaf 2016. Wij
verzoeken u, om deze taakstellende percentages te hanteren binnen uw
begroting en de gemeentelijke bijdrage evenredig af te bouwen. Hiermee deelt
uw organisatie in onze ogen evenredig mee in de effecten tot en met de
meicirculaire 2013 die de gemeenten ook reeds in de begroting hebben
verwerkt.
We verzoeken u om te komen tot bezuinigingsvoorstellen die optellen tot een
veelvoud van de taakstelling. Dit om het bestuur in staat te stellen om te komen
tot een keuze die verdeling over de verschillende organisatieonderdelen borgt.
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De taakstellende reeks zullen de gemeenten op basis van de septembercirculaire
gezamenlijk herijken. Indien dit leidt tot een aanpassing van de taakstellende
reeks, zullen wij u hier te zijner tijd van op de hoogte stellen.
Hoogachtend,
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