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Onderwerp Zienswijze Jaarrekening 2019 Begroting 2021 
 
 
Geacht bestuur, 
 

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4191 KH Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen 
T (0345) 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl 

Op 26 maart jl. ontvingen wij van u de jaarstukken 2019, het voorstel voor de resultaatbestemming 
2019 en de ontwerp begroting 2021. Deze brief bevat een reactie op voornoemde stukken. 
In deze brief verwoorden wij onze zienswijze op de ontwerp begroting 2021. Ook willen we graag een 
aantal aandachtspunten aan u meegeven. 
 
 
Jaarrekening en resultaatbestemming 2019 
De jaarrekening 2019 van de ODR laat een positief resultaat zien. Het voordelige saldo bedraagt  
€ 321.321. Het bestuur van de ODR stelt voor om € 84.010 te storten in de nieuw te vormen 
bestemmingsreserve personele regelingen. Deze bestemmingsreserve krijgt een maximumplafond 
van één jaarbudget (ca. € 125.000). Hierin wordt het saldo van het jaarbudget met ingang van 2020 
jaarlijks gestort, en hieruit worden de kosten van personele knelpunten gedekt. In deze toevoeging aan 
het bestemmingsreserve personele regelingen kunnen wij ons vinden, gezien de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, de komende privatisering bouwtoezicht en de komst van de Omgevingswet.  
 
Het restant van € 237.311 wordt uitgekeerd aan de deelnemers conform de afgesproken 
verdeelsleutel. Voor de gemeente West Betuwe betekent dat een teruggave van € 37.185. 
 
Als kanttekening merken we wel op, dat de jaarstukken niet altijd even gemakkelijk leesbaar zijn. Een 
koppeling van de resultaten met de tekstuele verantwoording is soms moeilijk te leggen. Wij vragen 
hier uw aandacht voor. 
 
Begroting 2021 
De gehanteerde loonstijging van 2,9% komt uit de septembercirculaire 2019 en de stijging van de 
pensioenpremie en sociale lasten van 1,4% ligt in lijn met wat andere GR’en hanteren. 
De prijsindex van 1,8% komt eveneens uit de septembercirculaire 2019 en zit dicht tegen het 
streefpercentage van 2% aan dat de Europese Centrale Bank hanteert voor de inflatie. 
De gehanteerde uitgangspunten voor de prijsstijging zijn reëel en sluiten aan bij de 
septembercirculaire 
 
U blijft zich -in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten- pro-actief inzetten op de komst 
van de Omgevingswet. In de begroting 2021 is echter nog geen rekening gehouden met de financiële 
effecten van de Omgevingswet. 
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Gemeente West Betuwe zet kanttekeningen bij het structureel doortrekken van het werkprogramma 
ODR 2020 naar de begroting ODR van 2021. In het werkprogramma ODR 2020 zijn een aantal 
incidentele projecten opgenomen. Structureel doortrekken van deze incidentele projecten in de 
begroting van 2021 is dan ook niet wenselijk. 
 

De gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering van 18 juni 2020, de jaarstukken 2019 en begroting 

2021 besproken en vertrouwt op een constructieve optimalisatie van de samenwerking. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Karen Coesmans Servaas Stoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


