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Geacht bestuur,
Met uw brief van 28 maart 2019 ontvingen wij uw ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2024, waarbij u ons in de gelegenheid stelt om hierop onze zienswijze te geven.
Ten aanzien van het ‘Ondernemings- en ontwikkelplan 2018 – 2020’ merken wij als volgt op:
U geeft aan, dat “de ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als financieel (budgetuitputting, gemaakte
kosten en terugverdieneffecten) worden gemonitord door BsGW zelf maar ook door het Dagelijks
Bestuur, Algemeen Bestuur en de deelnemers”. Echter, om hieraan een goede invulling te kunnen
geven zouden vooraf ‘kritische succesfactoren’ benoemd moeten zijn, aan de hand waarvan periodiek
de status en voortgang van een, al dan niet, succesvolle uitvoering en implementatie van het project
beoordeeld kan worden.
Daarenboven stelt u, dat in het kader van ditzelfde ondernemingsplan per einde 2018, € 1,598 miljoen
aan kosten is gerealiseerd” waarbij de uitvoeringsrapportage meldt dat “ter financiering van de te
verwachte investeringen voor de uitvoering van het Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018 - 2020,
zal indien nodig, externe financieringsmiddelen worden aangetrokken. Het totale krediet hiervoor is
maximaal € 4 miljoen. In 2018 heeft BsGW geen aanspraak hoeven maken op dit krediet.”
Door de deelnemers werd aangegeven, dat BsGW zal zorgdragen voor financiering, echter, in de
diverse rapportages is van een externe financiering geen sprake, zoals ook in de uitvoeringsrapportage
is aangegeven. Blijkbaar zit er aldus financiële ruimte in uw reguliere exploitatie om deze reeds gedane
uitgaven zelf te dragen, danwel voorzien de deelnemers onbewust en onbedoeld in de voorfinanciering.
Gelet op de late ontvangst van deze bescheiden is het geven van een zienswijze door de
gemeenteraad niet haalbaar. Deze zienswijze wordt dan ook gegeven onder voorbehoud van
instemming van de gemeenteraad tijdens haar vergadering van 6 juni 2019.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,
Burgemeester en wethouders van Roermond,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts
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