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Onderwerp: Zienswijze herziene begroting 2014

Geacht bestuur,

Op 4 november 2013 heeft u ons de herziene begroting 2014 en de uitgangspunten voor
de nieuwe gemeenschappelijke regeling doen toekomen. U heeft gevraagd om uiterlijk 7
februari 2014 hierop een zienswijze in te dienen.
Op 16 januari 2014 zijn de door u aangeboden stukken behandeld in de commissie AZ&C
en op 4 februari 2014 in de gemeenteraad van de gemeente Asten. Op basis van deze
stukken is het voor ons niet mogelijk om de financiële consequenties voor de gemeente
helder te krijgen. Wij kunnen op basis van deze stukken dan ook niet instemmen met de
herziene begroting 2014 en wij verzoeken u dan ook duidelijkheid te verstrekken over
onderstaande punten:
1. wat gaan de “over te dragen SRE taken” kosten? Als de “Over te dragen SRE taken” budgetneutraal op subregionaal niveau uitgevoerd worden, dan is daarvoor €
13,20 - € 10,38 = € 2,82 per inwoner beschikbaar. Op dit moment ontbreekt het
inzicht of dat realiseerbaar en/of uitvoerbaar is. Er is daarvoor onvoldoende inzicht
in de huidige taken en de daarmee samenhangende financieringsstromen. Bovendien is de inventarisatie hoe gemeenten met de wegvallende taken bij het SRE
omgaan en wat daarvan de financiële gevolgen zijn, nog niet afgerond, terwijl u
per 1 januari 2014 stopt met deze wegvallende taken;
2. is de omvang van de reserve voldoende? De kosten voor de transformatie worden
door u ingeschat op 6,5 miljoen. U stelt daarbij echter als randvoorwaarden dat (1)
de gemeenten al het (productieve) personeel overnemen dat nu de taken uitvoert
die in de transferlijst zijn opgenomen; (2) het overige personeelsbestand (afbouw
overhead en afbouw SRE Milieudienst) geleidelijk in 5 jaar plaatsvindt en (3) geen
wachtgeldverplichtingen resteren. Ons ontbreekt de informatie of deze uitgangspunten realistisch zijn en daarmee de omvang van de reserve;
3. wat zijn de structurele personele financiële risico’s van de achtergebleven
medewerkers? De financiële consequenties van personeel van oud SRE (6,9 FTE)
en van de “over te dragen SRE taken” zien wij als een risico. Het is namelijk onbekend of zij een andere functie gaan vervullen of dat deze medewerkers door de
subregionale samenwerking worden overgenomen. Uit de bestemmingsreserve
Transformatie SRE vindt dekking plaats voor onder andere 16,0 FTE. Hoe deze 16
FTE bepaald zijn, is niet uit de herziene begroting 2014 te herleiden;
4. wat zijn nu precies de financiële consequenties voor de gemeente Asten?
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De gemeenteraad kan wel instemmen met de uitgangspunten voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling.
Wij vertrouwen erop dat u de gevraagde duidelijkheid zult bieden voor de behandeling
van de herziene begroting 2014 in de Regioraad van 19 februari 2014.
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