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Afdeling

Zorg en Welzijn

Onderwerp: Opmeer moet een ombuigingsronde van 2,1 miljoen realiseren
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
In onze brief van 26 juni hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente Opmeer een forse
ombuigingsronde moet realiseren. In deze brief leest u meer over het voorstel van het college en
wat dit kan betekenen voor uw organisatie. Tenslotte informeren wij u wanneer de gemeenteraad
een besluit neemt.
De gemeente Opmeer moet in 2020 een ombuigingsronde van 2, 1 miljoen euro realiseren. De
oorzaken zijn minder geld en meer taken van het Rijk Het college heeft de mogelijkheden laten
onderzoeken om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Hoewel de voorkeur van het
college is om te streven naar een verlaging van 10%, wordt aan de raad voorgesteld de jaarlijkse
bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen te verlagen met 5%. Deze verlaging geldt met
ingang van het begrotingsjaar 2021. Dit voorstel sluit aan op de zienswijze die onze raad aan u
heeft afgegeven bij uw jaarrekening 2018 en uw begroting 2020. In deze zienswijze bent u door
onze raad geïnformeerd over deze maatregel. We verzoeken u rekening te houden met deze
maatregel bij het opstellen van uw eerstvolgende kadernota en met de daarop volgende
(meerjaren-)begrotingen rekening te houden, zodat onze raad een positieve zienswijze op uw
jaarstukken kan afgeven.
De gemeenteraad beslist op 14 november
De programmabegroting wordt behandeld in de commissievergadering van 5 november 2019 en op
14 november ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf 17 oktober kunt u de
begroting lezen op www.opmeer.nl.
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I nspreekrecht

Bent u het niet eens met dit voorstel, dan kunt u gebruik maken van uw inspreekrecht. Dat kan
tijdens de commissievergadering op 5 november en tijdens de raadsvergadering van 14 november.
Als u wilt inspreken, kunt u dit uiterlijk tot 4 uur voor de start van de vergadering melden bij de
griffier, de heer M. Versteeg, telefoon 0226 - 363 339 of stuur een e-mail naarqriffier@opmeer.nl.
Op www.opmeer.nl leest u hier meer over.
Vragen

Hebt u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen, telefoon 0226 - 36 3333 of stuur een e-mail
naarqemeente@opmeer.nl .
Hoogachtend,
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