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De raad van de gemeente Dordrecht heeft in haar vergadering van 29 mei
gesproken over uw concept Perspectiefnota 2019 en concept Begroting 2019 en de
jaarrekening 2017. Hierbij brengen wij onze zienswijze op deze documenten naar
voren. En wij vragen uw reactie hierop voordat de Drechtraad de definitieve
Begroting 2019 vaststelt.
Algemeen
Allereerst complimenteren we met uw duidelijk leesbare stukken, tijdige
aanlevering en het feit dat u proactief meedenkt, zo heeft u met de aanpassing van
uw reservebeleid gezorgd dat een belangrijk wens van de Dordtse gemeenteraad
wordt gehonoreerd en zo wordt gezorgd voor aansluiting bij de kaders die we ook
afgesproken hebben met de GR-en ZHZ.
Uw jaarrekening 2017 geeft net als voorgaande ja ren een fors voordeel
U duidt dit voordeel wederom als voornamelijk incidenteel. We herhalen ons
verzoek om bij uw Eerste bestuursrapportage 2018 met een analyse te komen over
de structurele onderuitputting van de afgelopen jaarrekeningen. Los van het feit
dat er hierdoor mogelijk dekkingsmogelijkheden zijn voor zaken zoals de
groeiagenda, geven de herhaalde (forse) overschotten een beeld dat er aan de
voorkant (begroting) en tijdens de eerste bestuursrapportage voorzichtig wordt
geraamd, terwijl er bij tweede bestuursrapportage en de jaarrekening voordelen
zijn te melden. Dit helpt niet bij de door ons gewenste integrale afstemming van
lokale en regionale beleidsafwegingen bij onze gemeentelijke kadernota (juni t-1)
en begroting (november t-1).
Wij verzoeken u de onderuitputtingsanalyse te benutten in de afweging of uw
Begroting 2019 herijkt moet worden in een geactualiseerde begroting.
Groeiagenda
Wij hechten als Dordrecht aan doorpakken op de groeiagenda om goed wonen,
werken en bereikbaarheid te realiseren, mede vanwege de ontwikkelingen Leerpark
en Spoorzone. Derhalve spraken we onze steun daarvoor uit in onze zienswijze op
de geactualiseerde Begroting en Perspectiefnota 2018. Wel verzochten we u om
een nadere onderbouwing van de middelen en het moment van binnenhalen van
cofinanciering van andere partijen te duiden alvorens wij de middelen beschikbaar
stellen. Deze uitwerking ontbreekt nog in deze Perspectiefnota en Begroting. Wij
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verzoeken u wederom om deze zaken nader te onderbouwen/specificeren, voordat
de middelen bij de gemeenten worden opgehaald.
Relatie Groeiagenda/rMJP
In deze begroting 2019 zit de verwerking van besluiten zoals genomen bij de
Drechtraad van 6 februari (Geactualiseerde begroting 2018/Perspectiefnota 2018).
Toen heeft de Drechtraad structureel extra middelen ad € 1,1 miljoen beschikbaar
gesteld voor de groeiagenda 2030. In 2018 is daarmee het budget voor rMJP en
groeiagenda samen € 2,6 miljoen. Vanuit de optiek van staand beleid is het budget
in de primaire Begroting 2019 voor de uitvoering van rMJP/ groeiagenda gelijk aan
dat van de Geactualiseerde begroting 2018. In de primaire Begroting 2019 is
derhalve de € 2,6 miljoen ook opgenomen als één samengevoegd budget
rMJP/groeiagenda voor de besteding aan de groei en ontwikkeling van deze regio.
Echter, het rMJP richtte zich conform Drechtraadbesluit van 3 februari 2015 op de
periode 2014-2018. De Drechtraad heeft formeel nog geen besluit genomen over
het inzetten van de structurele middelen van het RMJP 2014-2018 vanaf begroting
2019 e.v. Dat betekent dat indien de voorliggende Begroting 2019 wordt
vastgesteld, hierover dus impliciet wordt besloten. Dit terwijl met het doortrekken
van het rMJP budget wel extra middelen worden gevraagd aan de gemeenten. Wij
vinden het van belang dat de Drechtraad hier een expliciet besluit over neemt,
zodat volledig inzicht ontstaat in de financiële gevolgen van het rMJP/de
groeiagenda voor de gemeenten.
Financiële verhoudingen Rijk / gemeenten i.r.t. P&C cyclus 2020
Wij brengen een aantal ontwikkelingen onder uw aandacht:
• De brede koppeling algemene uitkering aan totale rijksuitgaven
• De overheveling integratie uitkeringen Sociaal Domein naar algemene uitkering
/ accres
• Het Interbestuurlijk programma (IBP) waarin de VNG en het Rijk ambities
hebben neergelegd waarbij mogelijk claims worden gelegd op het accres en er
anderzijds nog sprake is van tekorten in het sociaal domein.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat een aantal financiële kaders / afspraken
tussen gemeenten en de GRD vanaf 2020 herijkt moeten worden. Daarbij valt te
denken aan de systematiek Trap op Trap af, de kaderstellendheid van rijksbudget
voor de decentralisaties in relatie tot de tekorten in het sociale domein. De
herijking van financiële kaderstelling vraagt om een (bestuurlijke) inhoudelijke
discussie, die tijdig gevoerd moet worden om tot afspraken en kaders te komen
voor de P&C cyclus 2020.
We blijven de behoefte aan integrale afweging benadrukken
We waarderen het dat u een perspectiefnota opstelt om de splitsing tussen 'staand'
beleid en nieuwe voorstellen te waarborgen. Uw begroting is derhalve een staand
beleid begroting zonder indexatie. Bij de Perspectiefnota 2019 wordt echter de
financiële ruimte voor 2019, ad € 2,2 miljoen, volledig benut voor loon- en
prijsindexatie en niet voor nieuwe of gewijzigde beleidsvoorstellen. Hoewel we
begrijpen dat u nieuw beleid afwacht vanwege het nog te ontwikkelen
Drechtraadprogramma en de ontwikkelingen rondom het IBP, geeft dit
onduidelijkheid voor de gemeenten. Want ten aanzien van de AGV en het Privacy
beleid meldt u in uw begroting dat dit pas wordt verwerkt in de geactualiseerde
begroting 2019. Waarom niet nu meenemen in de perspectiefnota? En hoe zit het
met toekomstige uitgaven voor Economie Development Board, minimabeleid of
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bijvoorbeeld de ontwikkelingen van ICT-kosten? Kortom, diverse (inhoudelijke en
autonome) ontwikkelingen worden pas in uw geactualiseerde begroting aangeboden
aan de gemeenteraden. Deze werkwijze kan ertoe leiden, dat gemeenten hiervoor
niet (tijdig) middelen kunnen of willen vrijspelen.
We constateren derhalve opnieuw dat noch de primaire Begroting 2019 noch de
Perspectief 2019 een integraal overzicht bevat. Voor een integrale afweging van
inhoudelijke voorstellen versus beschikbare middelen is juist inzicht in alle
intensiveringsvoorstellen, autonome ontwikkelingen en mogelijke besparingen in
relatie tot elkaar van groot belang. De perspectiefnota is juist bedoeld om een
dergelijke integrale afweging te faciliteren. Om een integrale afweging verder te
optimaliseren moet blijvend gezocht worden naar een werkwijze, waarbij meerdere
documenten in samenhang kunnen worden beoordeeld en door de lokale colleges
en raden integraal afgewogen.
We vragen aandacht voor de aanleverdata van de zienswijzen
U heeft verzocht om voor de carrousel van 5 juni de gemeentelijke zienswijze te
mogen ontvangen. Gemeenten moeten ook de gelegenheid worden geboden om
een gedegen zienswijze op te kunnen stellen. Graag verzoeken we uw regiogriffie
hier rekening mee houden bij het inplannen van vergaderdata. Bijvoorbeeld door de
Drechtraad carrousel korter voor uw Drechtraad in te plannen.
Wij gaan uit van een goede afweging van/aandacht voor de door Dordrecht
ingebrachte punten in de Drechtstedencarrousel en Drechtraad.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Dordrecht,
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