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Reactie van Gemeentebelangen op de najaarsnota 2010 
 

De najaarsnota is een opsomming geworden van plussen en minnen, de positieve als ook de 

negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 worden hiermee gerapporteerd. 

Afwijkingen waarin we ons in grote lijnen kunnen vinden.  

 

We danken de organisatie voor dit heldere stuk. 

 

Bij een aantal punten wordt verwezen naar de nieuwe nota reserves en voorzieningen die we 

hierna pas behandelen en we melden het nog maar even, een nota die nog niet is vastgesteld.  

Dat betreft de opbrengst reserve volkshuisvesting en de dekking van het WMO tekort. 

 

De deelname aan G15, de samenwerking op het gebied van Human Resource Management 

juichen wij van harte toe. We hopen dat we over 2 jaar te horen krijgen dat deze 

samenwerking zijn vruchten heeft afgeworpen. 

Wat betreft de intergemeentelijke samenwerking gaan wij er vanuit, dat op termijn wel 

structureel voordelen kunnen worden behaald. Het is nu nog teveel gebaseerd op 

verwachtingen. 

 

De dekking van het WMO tekort: 

Door de claim van 1,1 miljoen op de reserve maatschappelijke dienstverlening over te hevelen 

naar de algemene reserve reeds bestemd lijkt het net of hier sprake is van een voordeel.  

Echter het tekort op de WMO blijft nog steeds 564.000 euro. 

Of er nu uit de vestzak of broekzak betaald wordt, er moet bijgepast worden. 

We zien ook wel dat hier geen andere mogelijkheid is maar we willen toch benadrukken dat 

hier sprake is van een tekort, een nadeel, en op deze manier lijkt het een voordeel. 

De grote kostenpost WMO is een van de grootste onzekerheden binnen de begroting van onze 

gemeente op dit moment en we wachten dan ook met spanning de notitie van het college af in 

januari as. 

 

Zoals bekend baart de sociale werkvoorziening ons zorgen. Bij de behandeling van de 

begroting komen we met een voorstel. 

 

Verder zijn we content dat enkele investeringen/vervangingen nog eens nader onderzocht en 

opnieuw bekeken zijn. Dit heeft geleid tot een werkaanpassing of het doorschuiven naar 

volgend jaar. We hebben hier al vaker voor gepleit en we vinden dat in deze tijd van 

bezuinigen een goede zaak. 

Bezuinigen kan dan ook een positieve impuls krijgen doordat de gehele organisatie op haar 

“eigen terrein” meedenkt om de gezamenlijke bezuinigingsdoelstelling te halen. Onze 

complimenten aan een ieder die daaraan meewerkt. 

  

 

De fractie van Gemeentebelangen 


