Van: Arno Vestjens [mailto:arnovestjens@roermond.nl]
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 22:52
Aan: Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl>; 'Rob Notermans' <Rob.Notermans@roerdalen.nl>;
'Soest van, Henny' (h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl) <h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl>; 'E
Schrier' <E.Schrier@nederweert.nl>; 'Wim Cornelissen' <w.cornelissen@leudal.nl>;
'm.hermans@echt-susteren.nl' <m.hermans@echt-susteren.nl>
CC: Jos Vervuurt <josvervuurt@roermond.nl>; Manuela Jenniskens
<manuelajenniskens@roermond.nl>
Onderwerp: concept zienswijzen Roermond

Beste griffiers,
Bijgaand – in kader afspraken GRIP- de concept zienswijzen Roermond (adviezen vanuit college)
m.b.t. begrotingen: VRLN, ICT NML, RUD, Omnibuzz, Westrom en BsGW.
Van Leudal en Roerdalen hebben we allen ook al info ontvangen.
Vr. groet,

Arno Vestjens
Raadsadviseur / Secretaris Rekenkamercommissie
Gemeente Roermond, afdeling Griffie.
Postbus 900 , 6040 AX Roermond.

uw nummer

BS20.0394

uw datum

10 maart 2020

ons nummer
onze datum
verzonden

29890 - 2020
19 mei 2020

inlichtingen bij
sector/afdeling
doorkiesnr.

E. Smeets
Concernadvies
0475 - 359 344

bijlage(n)
betreffende
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Geacht bestuur,
Met uw brief van 10 maart 2020 ontvingen wij uw ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2025, waarbij u ons in de gelegenheid stelt om hierop onze zienswijze te geven.
In principe kunnen wij instemmen met de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 20212025. Wij plaatsen hierbij 2 kanttekeningen.
In de begroting wordt ‘Harmonisatie’ als een van de zekere ontwikkelingen genoemd, die voor BsGW
van strategisch groot belang zijn. Temeer daar u aangeeft aan de vooravond van de aanbesteding van
een nieuwe financiële applicatie te staan. Hoewel wij in beginsel zeker positief staan tegenover deze
ontwikkeling, dringen wij er wel bij u op aan, dat harmonisatie in constructieve samenwerking met de
deelnemers moet plaats vinden, zonder dat hierbij de beleidsvrijheid van de deelnemers in het geding
komt.
De realisatie van het Ondernemingsplan 2018-2020. Wij gaan er nog steeds vanuit dat dit gerealiseerd
wordt en dat als gevolg hiervan de bijdragen van de deelnemers op termijn zullen dalen.
Het geven van een zienswijze door de gemeenteraad is voor de door u aangegeven datum niet
haalbaar. Deze zienswijze wordt dan ook gegeven onder voorbehoud van instemming van de
gemeenteraad tijdens haar vergadering van 4 juni 2020.
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

M.J.D. Donders – de Leest

