
Amendement  

Zienswijze kadernota 2017 regio Gooi en Vechtstreek  

Raadsvoorstel: Kadernota van de regio Gooi en Vechtstreek. 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 24 maart 
2016 

Gelezen het voorstel van 10 maart 2016 

Overwegende dat:  
• de kadernota 2017 op een veel breder gebied ziet dan de Regionale 

Samenwerkings Agenda, 
• tijdens de commissiebehandeling op 10 maart 2016 draagvlak 

aanwezig bleek voor een duidelijke en inhoudelijke zienswijze, 

Constaterende dat: 
• de conceptzienswijze bij het raadsvoorstel niet geheel aan het gevoelen 

van de gemeenteraad voldoet 

Stelt de raad voor de zienswijze gewijzigd vast te stellen conform 
het volgende besluit: 

Het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek een zienswijze op de 
kadernota 2017 te sturen conform bijgaande tekst. 

De Lokale Partij:  Gert Zagt & Alette Zandbergen 

Met medeondertekening van:  
D66, DorpsBelangen, VVD, PvdA/GroenLinks en CDA 

Bijlage: tekst zienswijze d.d. 24 maart 2016. 
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Aan het DB van de regio G&V te Bussum 
Wijdemeren, 24 maart 2016 
  
Zienswijze Kadernota 2017 
  
  
Geacht bestuur, 
  
De Kadernota 2017 van de regio Gooi en Vechtstreek is besproken in Wijdemeren 
in de commissievergadering van 10 maart 2016. Daar is besloten een zienswijze 
in te dienen. 

De gemeenteraad van Wijdemeren maakt op drie onderdelen kanttekeningen. 

1.De kadernota beschrijft op talrijke plaatsen zaken die om verschillende 
redenen nog niet financieel vertaald zijn. Voorbeelden zijn: 

a.de toedeling van mogelijk nieuwe taken in het kader van de handhaving 
kinderopvang,  

b.mogelijke gevolgen van uitkeringen aan de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie,  

c.niet nader geformuleerde gevolgen voor de begroting voor ‘Veilig Thuis’, 
d.nader te onderzoeken behoefte aan formatie van het Urgentiebureau, 
e.onduidelijkheid over de hoogte van beschikbare middelen ter 

voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten.  
Dit is slechts een kleine opsomming. 

Wij begrijpen dat bepaalde zaken met betrekking tot 2017 nog niet 
uitgekristalliseerd zijn op het moment dat de kadernota begin 2016 is opgesteld. 
De gemeenteraad van Wijdemeren is van opvatting dat dit geen vrijbrief voor 
budgetverhoging kan zijn. Eventuele begrotingswijzigingen dienen budgettair 
neutraal te verlopen zodat dit niet zal resulteren in een hogere bijdrage voor de 
deelnemende gemeenten. 

2.De gehanteerde rentestand van 2,5% voor investeringen achten wij gelet op 
de markt hoog, mede gelet op het volume van de investeringen op korte 
termijn. Wij verwachten dat u het percentage realistisch en marktconform naar 
beneden bijstelt. 

3.Van de structurele bezuinigingen die tot € 350.000,-- oplopen in 2019 zien wij 
graag een voortschrijdende specificatie tegemoet zodat het overzicht van de 
invulling van die bezuinigingen door de jaren heen behouden blijft. 

Nu de Regionale SamenwerkingsAgenda (RSA) is vastgesteld, gaan wij ervan uit 
dat u ons de prioritering én de financiële consequenties van het 
uitvoeringsprogramma tijdig zult voorleggen ten behoeve van een zorgvuldig 
besluitvormingsproces. 

Met vriendelijke groet, 

De voorzitter     de griffier 
drs.M.E. Smit     mw. G.J. Schutte-van der Schans


