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Onderwerp: Zienswijze kaderbrief 2024 Regionaal Archief Rivierenland 
 
Beste heer/mevrouw, 
 

TIJDELIJK BEZOEKADRES Van Dam van Isseltweg 4 - 4191 KC Geldermalsen 0345 – 72 88 00 Algemeen 
Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen | gemeente@westbetuwe.nl | www.westbetuwe.nl          0345 – 72 88 01 Team sociaal 

Wij hebben op 29 november 2022 uw kaderbrief voor het jaar 2024 in goede orde mogen ontvangen. 

De raad van de gemeente West Betuwe ziet op basis van de informatie die gegeven wordt over de gegeven 

winstwaarschuwing en de energiekosten, redenen om een zienswijze in te dienen.  

Onze vragen en opmerkingen hebben wij hieronder weergegeven. 

 

Begroting 2023: Winstwaarschuwing 
 
In de kaderbrief geeft u een winstwaarschuwing van 8-14% naar aanleiding van de stijgende loon- en 
prijsindexaties maar met name vanwege de stijgende energiekosten. Dit zijn ontwikkelingen waar iedere 
gemeenschappelijke regeling last van heeft en waar het Regionaal Archief geen invloed op kan uitoefenen. 
In de kaderbrief meldt u dat de hogere indexaties invloed hebben op de begroting 2024 en dus voor de bijdrage 
per inwoner. Dit zorgt voor een hogere financiële bijdrage voor de gemeenten. 
 
U geeft zelf aan rond juli 2023 een update te geven. Wij vragen u om deze update als een, beperkte, 
tussenrapportage vorm te geven om op deze manier de gemeenten concrete informatie te geven over de 
financiële gevolgen voor de jaarlijkse bijdrage. Wij vragen niet om een algemene financiële tussenrapportage. 
 
Voor wat betreft de suggesties die u geeft om te besparen op de energiekosten verwachten wij meer 
diepgravende en creatievere oplossingen. 
 
Tenslotte willen wij u meer duidelijkheid vragen wat de financiële gevolgen zijn voor het jaar 2022. Worden hier 
geen tekorten verwacht? In de kaderbrief geeft u immers aan dat de loonstijgingen en overige prijsstijgingen 
zowel in 2022 als in 2023 hoger zijn dan is meegenomen in de begrotingen.   
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Wij vernemen graag uw reactie op de punten uit deze zienswijzebrief. Wij wensen u veel succes met het 
opstellen van uw concept-Programmabegroting 2024 en zien deze met vertrouwen tegemoet. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

De Gemeenteraad, 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

H. van der Graaff     S. Stoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


