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ONDERWERP Zienswijze jaarstukken 2019 en concept begroting 2021 

Geacht bestuur, 

In goede orde ontvingen wij uw jaarstukken over het jaar 2019 en de begroting voor 
2021. Wij hebben kennis genomen van beide documenten en deze behandeld in onze 

commissievergadering van 2juni en de raadsvergadering van 11 juni. In deze 

zienswijze gaan wij zowel in op uw jaarstukken als op uw begroting. Daarnaast willen 

wij een oproep doen aan uw bestuur, in verband met de bezuinigingsopgave waar ij 
iI onze gemeente invulling aan moet geven. 

t Jaarstukken 2019 
Onze zienswijze luidt dat wij kennis hebben genomen van de voorlopige jaarstukken 
2019, inclusief de vaststelling van de resultaatbestemming en hiermee akkoord gaan. 

Wij complimenteren u daarbij met het behaalde positieve jaarresultaat (waar u aan het 
begin van het begrotingsjaar nog uitging van een tekort over 2019) en de verbeteringen 

die u heeft gerealiseerd met het opstellen van de die nstverleningsovereenkomst (DVO), 
de producten- en dienstencatalogus (PDC). Wij roepen u wel op om naar aanleiding van 

de bevindingen van de accountant om meer grip op de organisatie te krijgen, passende 
maatregelen op korte termijn te treffen. 
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Begroting 2021 
Uw begroting 2021 is vastgesteld in lijn met de uitgangspunten van uw kaderbrief. Wij 

zien de vorderingen die u maakt in het kader van de doorontwikkeling van het 
vakmanschap van uw teams. U bent hierin kritisch op uw eigen handelen én vraagt 

actief feedback aan de partners. In 2020 moet dit in ieder geval gaan leiden tot 

teamplannen die doorontwikkeling van uw dienstverlening ademen en een herijking 
van de Producten en Diensten Catalogus (PDC). Dit alles met uiteindelijk maar één 

doel: de partners in staat stellen succesvol te zijn. 2021 wordt het jaar waarin u de 

ingezette koers verder voort zetten door de nadruk steeds meer op de kwaliteit van de 
dienstverlening te leggen. 
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Wij complimenteren u daarbij op de transparante en zorgvuldige wijze waarin u op dit 
moment in deze doorontwikkeling uw partners, en specifiek de gemeente Culemborg, 

in betrekt. Voor 2021 maakt u wat ons betreft een logische keuze om de ingezette 
koers verder voort te zetten en de nadruk steeds meer op de kwaliteit van de 
dienstverlening te leggen. 

Voor 2021 zouden wij met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening op de 
volgende punten extra nadruk willen leggen: 

Inrichting van de werkprocessen, procedures, systemen en ondersteuning 
vanuit BWB, zodat het College over het boekjaar 2021 een 

rechtmatigheidsverantwoording kan afleggen; 

Het door ontwikkelen van de dienstverlening van Personeel en Organisatie, 
zodat de organisatieontwikkeling die de gemeentelijke werkorganisatie aan 
het maken is, ondersteund wordt. 

Aandacht voor informatieveiligheid en implementatie van aanpalende 

wetgeving, zodat we als gemeente Culemborg ook de gegevens die we van 
onze inwoners verwerken ook continu beveiligd zijn conform meest recente 

beveiligingsstandaarden. 

Bovenstaande punten sluiten aan bij de doelstellingen die de gemeente Culemborg 

heeft op gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering in 2021 en verder. 

Wij gaan er vanuit dat de bijdrage 2021 en verder niet wordt verhoogd. Mocht sprake 

zijn, of er signalen komen, van een begrotingstekort, dan wordt u dringend verzocht 

dit tijdig aan ons te melden en passende maatregelen in de bedrijfsvoering te treffen. 

Bezuinigingen gemeente Culemborg 

Zoals u waarschijnlijk weet, staat de gemeente Culemborg, net als vele andere 
gemeenten, voor een bezuinigingsopgave. In de komende jaren moet onze gemeente 

een structureel financieel tekort oplossen. Bij de kadernota nemen wij dan ook een 

besluit over een bezuinigingspakket voor onze gemeente. Tegelijkertijd constateren 
wij dat een aanzienlijk deel van onze gemeentelijke uitgaven verloopt via 
gemeenschappelijke regelingen. Op het moment dat de begroting van een GR is 

vastgesteld zijn deze kosten verplichte kosten voor de gemeente en moeten deze dus 

in de begroting worden opgenomen. 

In deze zienswijze willen wij dan ook uw aandacht vragen voor de financiële situatie 

van vele gemeenten in Nederland en in onze regio. Wij verwachten van al onze 
gemeenschappelijke regelingen een uiterste inspanning om bij te dragen aan het 

terugdringen van de financiële tekorten binnen onze gemeente. We willen u hierbij 

dan ook vragen om kritisch te kijken naar de uitgaven van uw GR, zoals deze op dit 
moment in uw begroting zijn opgenomen, en waar mogelijk zorg te dragen voor 

besparingen. De effecten hiervan zien wij graag terug in uw voortgangs-/ 
bestuursrapportages. Zo kan ook uw GR een bijdrage leveren aan de financiële 
opgaven waar gemeenten op dit moment voor gesteld staan. 
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Rest ons nog u veel succes te wensen met de uitvoering van uw werkzaamheden die 
voortkomen uit uw begroting. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben. 

Wij wensen u en de organisatie succes toe met de uitvoering van de taken. 
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