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Concept zienswijze gemeente Beuningen inzake gewijzigde begroting 2019 en
concept MJPB 2020 - 2023

Geacht bestuur,
U heeft onze raad op 24 maart 2019 een gewijzigde begroting 2019 en een concept
Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 toegezonden, zodat zij daar hun zienswijze op kunnen
geven.
Allereerst danken wij u voor toezending van de begrotingsstukken. Gelijktijdig moeten wij ook
constateren dat het voor onze raad niet haalbaar is om binnen de wettelijke termijn van 8 weken
een zienswijze af te geven. Dit vanwege de planning en agendering voor onze raad. Dat maakt dat
de concept zienswijze eerst op 3 juni wordt besproken in onze commissie Samenleving en op 25 juni
wordt vastgesteld door de raad.
De termijn van 8 weken voor het indienen van zienswijzen op gemeenschappelijke regelingen is
voor onze gemeente niet haalbaar. Dit is door meerdere griffies van gemeenten geagendeerd als
gespreksond erwerp.
Om toch alvast een indruk te geven van de zienswijze van onze gemeente, sturen wij u hierbij wel
ter informatie alvast een concept zienswijze, onder voorbehoud van vaststelling door onze raad.
De definitieve zienswijze zal worden nagezonden, wanneer de besluitvorming door de raad dit
toelaat. Op zijn vroegst zal dit zijn op 4 juni 2019 (na de commissievergadering) of op 16 juni 2019
(na de vaststelling door onze raad).

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14,6640 AA Beuningen
Bezoekadres: van Heemstraweg 46,6641AE Beuningen
Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078
E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl

IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G

Gemeente s*. Beuningen

Wij vertrouwen erop dat de informatie in bijgaande concept zienswijze voor u als leidraad kan
dienen bij het opstellen van de definitieve begrotingswijziging 2019 en de definitieve
Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023.

Met vriendelijke groet,
šter en wethouders

ranne Koeken
secretaris

Sergman
éester

Bijlage: concept zienswijze gemeente Beuningen inzake gewijzigde begroting 2019 en concept MJPB
2020 - 2023
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concept zienswijze gewijzigde begroting 2019 en MJPB 2020 - 2023

Geacht bestuur,
Wij hebben op 24 maart 2019 de gewijzigde begroting 2019 en de concept
Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 van u ontvangen. In deze brief geven wij onze
zienswijze weer, zodat u deze kunt gebruiken voor het opstellen van de
Meerjarenprogrammabegroting (MJPB)2020- 2023.
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het heldere overzicht van de samenstelling
van kosten. Zeker waar dit gaat over de bijgestelde begroting voor het jaar 2019. Wij constateren
dat dit vooral het gevolg is van niet beïnvloedbare externe factoren en in mindere mate door kosten
voor bedrijfsvoering. De door u opgevoerde kosten achten wij in het licht van de aanbestedingen
vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer reëel. Wij vertrouwen erop dat u ook in de toekomst
oog blijft houden voor een slanke organisatie en een kostenefficiëntie aanpak van de bij u belegde
taken.
U geeft in paragraaf 3.2 een aantal financiële risico’s weer, waaronder de claims van de
regiecentrale en een van de vervoerders. Wij gaan ervan uit dat de overeenkomsten voldoende
helderheid geven over de omstandigheden waarin de contractanten een financiële compensatie
mogen verwachten voor onvoorziene omstandigheden. Het is goed dat u deze claims als risico
benoemt, maar vragen u zodra dit mogelijk is helderheid te verschaffen over de rechtmatigheid van
deze claims.
Gelijktijdig kijken wij ook met enige zorg naar de MJPB 2020 - 2023. De door u gehanteerde cijfers
zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op resultaten uit het verleden. Met het oog op de nieuw af te
sluiten contracten voor zowel het vraagafhankelijk vervoer als ook het leerlingenvervoer, is iedere
begroting niet meer dan een voorzichtige schets van de toekomst. Wij vragen uw uitdrukkelijke
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aandacht en zorg voor het opstellen van een scherp bestek, waarbij u de geleerde lessen uit de
vorige aanbesteding verwerkt in de lopende aanbestedingen.
Wij realiseren ons hoeveel tijdsdruk er ligt op dit proces, maar vinden het belangrijk dat onze
inwoners uiteindelijk die dienstverlening ontvangen die wij voor ogen hebben met deze
aanbestedingen. En uiteraard ook, dat er geen onverwachte kosten ontstaan als gevolg van een
slecht voorbereid bestek of onduidelijke contractafspraken. Een helder bestek draagt bij aan
duidelijke uitvoeringsrichtlijnen.
Zoals hiervoor al aangegeven, hebben wij besloten om ons leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2020
eveneens onder te brengen in de BVO DRAN. Deze kosten zijn door u nog niet opgenomen in de
concept MJPB 2020 - 2023. Wij zouden het op prijs stellen, wanneer deze kosten voor de
eerstkomende járen worden verwerkt in de MJPB 2020 - 2023 met een omvang van het huidige
budget dat wij daarvoor reserveren. Deze gegevens zijn inmiddels bij u bekend.
U gaat in de MJPB 2020 -2023 uit van een gelijkblijvende subsidie van de provincie voor het WMOvervoer en de beheerskosten BVO DRAN. Inmiddels is duidelijk dat de provincie het besluit heeft
genomen om de subsidie vanaf het jaar 2021 af te bouwen. Graag zien wij deze afbouw terug in de
MJPB 2020 - 2023. Dat geeft een reëler beeld van de te verwachten kosten.
Dit laat onverlet dat wij u vragen om met de provincie in gesprek te blijven over mogelijkheden om
ook vanuit de provincie een substantiële bijdrage te leveren aan het vervoer van kwetsbare
inwoners.
Wij zien onze aanbevelingen graag terug in de bijgestelde MJPB 2020 - 2023.

Met vriendelijke groet,
de raad

Amresh Dewkalie
raadsgriffier

Daphne Bergman
voorzitter

