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Geacht bestuur,
De raad van de gemeente Dordrecht heeft in haar vergadering van 29 mei 2018
kennisgenomen van uw Jaarstukken 2017 en gesproken over uw voorgenomen
bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 en uw ontwerp-begroting 2019.
Wij hebben besloten een zienswijze op uw voorgenomen resultaatbestemming 2017
en ontwerp-begroting 2019 uit te brengen. Wij vragen uw reactie hierop voordat
het Algemeen Bestuur de definitieve begroting 2019 vaststelt.
Zienswijze voorgenomen bestemming van het Jaarrekeningresultaat 2017
Wij constateren dat wederom sprake is van een (fors) positief rekeningresultaat.
U duidt dit resultaat voor een deel als incidentele voordelen, en een deel heeft u
reeds bij het opmaken van begroting 2017 aangekondigd.
Wij herhalen ons standpunt uit eerdere zienswijzen en verzoeken u een analyse te
maken op de structurele onderuitputtingen van de afgelopen jaarrekeningen.
De herhaalde (forse) overschotten geven een beeld dat er aan de voorkant bij het
opmaken van de begroting en bij uw eerste bestuursrapportage voorzichtig wordt
geraamd. Vervolgens zijn bij de tweede bestuursrapportage en de jaarrekening
voordelen te melden. Dit helpt niet bij de door ons gewenste integrale afstemming
van lokale en regionale beleidsafwegingen bij onze gemeentelijke kadernota (juni t1) en begroting (november t-1).
Wij kunnen instemmen met uw voorstellen om uit het resultaat 2017
bestemmingsreserves te vormen voor 'Veranderende Omgeving' en 'Informatiegestuurd werken'. Wij merken op dat hierop de uniforme kaders van toepassing zijn
en dat 'Een niet benodigd deel van een bestemmingsreserve samen met het
jaarrekeningresultaat zal worden uitgekeerd aan de eigenaren'. Wij gaan er vanuit
dat u de kaders zoals gesteld door het Algemeen Bestuur in de toekomst op de
juiste wijze toepast.
Voor het resterende deel nemen wij kennis van het uit te keren deel van het
rekeningresultaat 2017.
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Zienswijze ontwerp-begroting 2019
In uw ontwerp-begroting 2019 heeft u de uniforme kaders voor GR-en ZHZ
toegepast. Met betrekking tot het aanhouden van weerstandsvermogen/algemene
reserve is voorgesteld dat GR-en als Algemene Reserve een eenvoudige,
bescheiden buffer aanhouden van 1% van het totaal van de lasten met een
minimum van € 0,5 miljoen.
Met het toepassen van deze uniforme kaders wordt een belangrijke wens van de
Dordtse gemeenteraad gehonoreerd en voor aansluiting gezorgd bij de kaders die
we ook afgesproken hebben met de GR-en in ZHZ.
De ontwerp-begroting 2019 geeft ons verder geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.
Gemeentelijke herindeling
In uw risicoparagraaf bij de Jaarstukken 2017 en de Begroting 2019 heeft u
aandacht voor mogelijke frictiekosten als gevolg van toekomstige gemeentelijke
herindelingen. Ten aanzien van de vorming van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden is besloten dat deze in de provincie Utrecht zal komen te liggen.
Wij vragen u niet alleen de financiële en beleidsmatige gevolgen hiervan in beeld te
brengen, maar wij benadrukken dat de uittreding van Zederik en Leerdam geen
financiële consequenties mag hebben voor de overige deelnemende gemeenten.
Tot slot
Wij spreken onze waardering uit en complimenteren u voor de kwaliteit en de
leesbaarheid van de Jaarstukken 2017 en de ontwerp-begroting 2019, de tijdige
aanlevering en het feit dat u pro-actief meedenkt.

Hoogachtend,
De qemeenteraad van Dordrecht,
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