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Aanpassing zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen
24 mei 2022

Beste collega-raads- en statenleden,
Een dezer dagen wordt u als gemeenteraad/Provinciale Staten gevraagd om zienwijzen op de begrotingen
van meerdere Gemeenschappelijke Regelingen (GR) in te dienen. Op dit moment zien we bij onze
gemeente dat projecten niet doorgaan, dan wel worden uitgesteld doordat de kosten voor
aanbestedingen vele malen hoger uitvallen dan eerder begroot. Wij willen voorkomen dat we volgend
jaar worden verrast door grote kostenoverschrijdingen, dan wel uitstel/afstel of aanpassingen van
begrotingen binnen de Gemeenschappelijke regelingen, onder meer als gevolg van de onzeker
(inter)nationale situatie en/of inflatie.
Een grote meerderheid van de raad van Pijnacker-Nootdorp heeft daarom gemeend om in alle zienswijzen
op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen middels een amendement de volgende tekst op te
nemen:
‘’De GR loopt financiële risico’s die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met
name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen sinds vorig jaar augustus en de
hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Deze stijgingen zijn hoger dan
de gebruikte indexatie. Wij willen graag dat de extra financiële risico’s en resultaten goed gemonitord
worden en dat u eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra
bijdrages aan de gemeenten gevraagd moeten worden.’’
Wij willen u als raad/Staten vragen om deze alinea, eventueel middels amendementen op de zienswijzen,
in te voegen in de zienswijzen die u als raad aan de gemeenschappelijke regelingen stuurt.
Met vriendelijke groet,
de Pijnacker-Nootdorpse fracties van
CDA
Eerlijk Alternatief
Partij voor de Dieren
Progressief PN
D66
VVD
CU-SGP
Trots

P.S. Mocht u als raad reeds de zienswijzen op de begrotingen hebben vastgesteld, dan mag u de brief ter
kennisgeving aannemen.
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