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Context
Met het “Besluit informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen” is de begrotingsprocedure
behoorlijk aangepast. In het verleden werd in februari door het Algemeen bestuur de
begrotingsuitgangspunten vastgesteld om vervolgens in de april een conceptbegroting aan te bieden aan de
gemeenteraden. De raden gaven vervolgens haar zienswijzen zodat in juli de begroting definitief kon worden
vastgesteld. Vanaf de begroting van 2020 komen hier een aantal stappen bij.
Besluit informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen
Sinds 2015 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om financiële en beleidskaders naar raden te sturen.
Besloten is om het voor raden mogelijk te maken om een zienswijze te geven op deze kaders. Deze
zienswijzeprocedure beoogt om de raad niet alleen te informeren over de financiële en beleidskaders voor de
op te stellen begroting, maar om de raad in positie te brengen om een besluit te nemen. Dit sluit aan bij de
wens van de raad om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen, waarbij raden sturen aan de
voorkant. Dit leidt er toe dat de huidige procedure voor de zienswijze op de begroting vereenvoudigd wordt:
deze kan zich beperken tot het controleren of de kaders op een juiste manier zijn vertaald in de begroting.
Aldus wordt bereikt dat de raad tijdig invloed kan hebben op de begroting van een gemeenschappelijke
regeling; met de huidige zienswijzeprocedure is deze invloed beperkt.
Nieuw voor WNK
De gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld, dienen vanaf 1 januari 2019
jaarlijks uiterlijk 1 januari een kadernota met financiële en beleidskaders aan te bieden aan de raden,
waarvoor de raden uiterlijk 1 maart een zienswijze kunnen afgeven.
Als bijlage is de concept kadernota begroting 2020 toegevoegd.
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