
 

 

  ZIENSWIJZE 

 

Onderwerp:  Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenbegroting 2016-2020 BsGW 

  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 29 april 2015, 

 

 

Overwegende dat: 

 

• Een van de doelstellingen die voortkomen uit de missie van BsGW kostenreductie is door 

schaalvoordelen, waardoor de jaarlijkse bijdragen van alle deelnemers structureel dalen; 

• BsGW taakstellend een kostenreductie van 10% dient te realiseren door 

efficiencyverbetering en innovatie in de periode 2012-2016. In overeenstemming hiermee 

de kostenindexering van 2% in 2016 niet wordt doorberekend aan de deelnemers; 

• Vanaf 2017 de indexering op de begrote kosten zal worden doorberekend aan de 

deelnemers; 

• Wanneer de inflatie zich ontwikkelt naar boven de 2% en de inkoopkosten meer stijgen dan 

de in de begroting opgenomen indexering, er geen dekking is opgenomen in de begroting 

2016; 

• De invoering van de werkkostenregeling per 2015 geen financieel nadelige gevolgen heeft 

voor de exploitatie van BsGW; 

• De ontwikkeling van de proceskosten niet is opgenomen in de voorliggende ontwerp 

begrotingen en schaalvoordelen als gevolg van de toetreders per 2015 gestort worden in 

een (voorlopige) voorziening proceskosten; 

• De begrote kosten in 2020 een aanzienlijke stijging (bijna 10%) laten zien ten opzichte van 

2016, met name voor wat betreft de personeelskosten. 

 

Uit als zienswijze ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegrotingen: 

 

• BsGW taakstellend een kostenreductie dient te realiseren voor de periode 2017-2020 zodat 

de indexering op de begrote kosten ook voor de periode 2017-2020 niet zal worden 

doorberekend aan de deelnemers; 

• Wanneer de inflatie zich ontwikkeld naar boven de 2% en de inkoopkosten meer stijgen 

dan de in de begroting opgenomen indexering, dekking wordt gevonden in de eigen 

begroting 2016 en de (meer)kosten niet zullen worden doorberekend aan de deelnemers; 

• Een kostenstijging samenhangend met de toepassing van de werkkostenregeling wordt 

gedekt binnen de eigen begroting en/of teniet worden gedaan door aanpassing van de 

arbeidsvoorwaarden en -regelingen. De (meer)kosten zullen in ieder geval niet worden 

doorberekend aan de deelnemers; 

• Schaalvoordelen als gevolg van de toetreders per 2015 en welke worden gestort in een 

(voorlopige) voorziening proceskosten enkel en alleen voor dat doel kunnen worden 

aangewend en geen andere bestemming kunnen hebben of zullen krijgen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie VVD 

 

W. van Eijk                                 

 

 


