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Beste meneer, mevrouw, 

Bijgaand(e) stuk(ken) ontvangt u: 

CU volgens afspraak 

0 op verzoek van het college van de gemeente Horst aan de Maas 

□ naar aanleiding van 

CU ten behoeve van de vergadering van 

D ter informatie 

□ ter behandeling 

□ ter ondertekening, waarna s.v.p. retour zenden 

□ met het verzoek volledig in te vullen en te ondertekenen, waarna s.v.p. retour zenden 

CU retour met dank voor inzage 

□ om te behouden 

□ ter betaling 
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Geacht college, 

De financiële situatie van gemeenten staat ernstig onder druk. Waarschijnlijk heeft ook u op meerdere momenten 

en in verschillende bewoordingen de noodklok geluid over de tekorten die (dreigen te) ontstaan en worstelt u met 

het reëel sluitend maken van de begrotingen. U bevindt zich dan in ons gezelschap. 

Daarom roepen wij u op om met ons te zorgen dat ook de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage leveren 

aan deze opgaven. Daarmee spreken wij geen negatief oordeel uit over het werk dat deze regelingen verrichten, 

maar betrekken we het verlengd lokaal bestuur in dezelfde opgaven als het lokaal bestuur. 

Voor uw beeld; Horst aan de Maas staat voor een ombuigingsopgave van tussen de 6 en 9% van onze 

begrotingsomvang. Dat vraagt om een operatie die ook hard zal ingrijpen in onze samenleving. Het kritisch 

bekijken van alle budgetten is dan ook noodzakelijk en logisch. Daar kunnen gemeenschappelijke regelingen niet 

van worden uitgezonderd. 

Wij willen op voorhand geen taakstelling benoemen of percentages opleggen. Wij willen wel graag zien dat 

gemeenschappelijke regelingen begrijpen dat ze eerder met minder deelnemersbijdrage rekening moeten 

houden dan met meer. En zelf met voorstellen die daaraan bijdragen komen richting de deelnemers/besturen. 

Herkent u dit beeld en deelt u onze lijn? Laat ons dat dan weten zodat we dat geluid eendrachtig over kunnen 

brengen aan onze gemeenschappelijke regelingen. 

Met vriendelijke groet, 

[wethouders van Horst aan de Maas 

Hans V 
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