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Onderwerp

Zienswijze gemeenteraad inzake ontwerpbegroting 2019 ICT NML.

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 ICT NML.
2. De ontwerpbegroting 2019 lcr NML ter kennisname aan te bieden aan de

gemeenteraad.
3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding

van de ontwerpbegroting 2019.
4. De gemeenteraad te verzoeken eventuele zienswijzen ten aanzien van de

ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2018 is de ICT samenwerking geformaliseerd in een gemeenschappelijke
regeling: de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICT NML.
Het bestuur heeft de ontwerpbegroting 2019 vastgesteld. Deze is uw college voorgelegd in
de collegevergadering van 3 april 2018.

Beoogd effect/doel

De raad kan hun wensen en bedenkingen inbrengen alvorens het bestuur van
ICT NML de begroting 2OL9 vaststelt.

Argumenten

Overeenkomstig artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-
Limburg (Icr NML) ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de
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ontwerpbegroting van ICT NML. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele
zlenswijze hierover näör voretì [e bretrgen.

Gezien de legitieme onderbouwing van de ontwerpbegroting en de beperkte wijzigingen in
de gemeentelijke bijdrage is er geen aanleiding de raad voor te stellen zienswijzen
kenbaar te maken.

Kanttekenlngen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Weert als gcvolg van de

wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage kennen een lichte verhoging in 2019 en een

verlaging in meerjarenperspectief (zie hiervoor BW voorctelvan 3 april DJ-482861).

Uitvoering/evaluatie

De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting binnen acht weken
na de verzending aan het bestuur kenbaar maken. ICT NML verstuurt deze voor 15 april
naar de gemeenteraad. De ontwerpbegroting en de mogelijkheid tot zienswijze zal in de
gemeenteraad van 30 mei 2018 aan de orde komen.
Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2018 vast en

verzendt lret bestuur de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemcndc
gemeenten. Het bestuur van ICT NML zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken
na vaststelling, maar uiterlijk vóór l augustus 2018 aan Gedeputeerde Staten.

Comm un icatie/ participatie

Kenbaar maken van de eventuele zienswijze van de raad aan het dagelijks bestuur van
ICT NML uiterlijk 8 juni 2018.

Overleg gevoerd met

Intern:

Gerard van der Hoeven - Afdelingshoofd D&I.
Chantal van den Oever - Financiën.
Financiële consequenties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2019 ICT NML voor de

begroting van de gemeente Weert worden meegenomen bij het opstellen van de begroting
2019-2022.
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