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Programmajaarverslag 2014

Algemeen

BALANS betreurt het, dat de 1e bestuursrapportage 2015 de raad nog niet heeft 
bereikt. In samenhang met de cijfers van 2014 bezit je dan enig sturend vermogen.
Het zal toch niet zo zijn, dat de 1e bestuursrapportage 2015 in dezelfde 
raadsvergadering wordt behandeld als de kadernota. En tegelijk de begroting 2016 al
bij het college ligt. In dit geval wordt participatie door de raad en met name de naar 
buiten met de mond beleden burgerparticipatie echt een farce. Laten we hopen, dat 
we het bij het verkeerde eind hebben! En er dus ook nog iets gedaan wordt met de 
opmerkingen van vandaag, maar ook met die nog gemaakt gaan worden bij de 
behandeling van de 1e bestuursrapportage en de kadernota. Dit alles dient terug te 
zien te zijn in de conceptbegroting 2016.

Het programmajaarverslag moet weergeven de afwijkingen t.o.v. de vastgestelde 
begroting; Is er een reden vermeld voor de afwijking of voor het doorschuiven van 
middelen. De vastgestelde begroting 2014 was zeer vaag en daarom is dit 
programmajaarverslag ook zeer vaag in haar uitleg. Bovendien is de dikte van het 
jaarverslag, als gevolg van diverse bijzaken, enorm en dat leidt automatisch tot veel 
extra vragen ter verduidelijking. Zo ook bij ons en we bedanken de afdeling voor de 
beantwoording van onze vragen en voor dit programmajaarverslag.
Verder is voor ons opvallend de onevenwichtige toelichting. Infrastructuur (blz. 12) 
waar toch miljoenen mee zijn gemoeid - Baandervrouwenlaan en terugdringen 
grondwateroverlast Oost - worden zegge en schrijven met 2 regels afgedaan!

Inhoudelijk

Europese aanbestedingen
De in het accountantsrapport gemaakte opmerkingen t.a.v. (Europese) 
aanbestedingen maakt de gemeente kwetsbaar voor claims en reputatieschade.
Wij delen het advies van de accountants om deze problematiek met prioriteit 1 aan te
pakken. 
Vraag: is er al een collegebesluit en reeds opgenomen in de Lange Termijn Agenda?

Onderwijs
Als gevolg van de wetswijziging van 1 januari 2015 - onderhoudstaken naar het 
schoolbestuur - is een bruidsschat meegegeven aan de schoolbesturen. De 
accountant gebruikt het woord bruidsschat, maar daar herkennen wij ons niet in. Dit  
gezien het achterstallig onderhoud door nalatigheid van de gemeente, met name bij 
De Hobbendonken.



Terrein DKA   
Dit onderwerp is zojuist bij de ingekomen stukken reeds aan bod geweest.
Naast de weggegooide één miljoen: the sky is the limit! We wachten al veel te lang 
met de invulling van dit terrein en elke dag langer kost ons geld! Graag nu wel een 
realistisch financieel en economisch plan!

Omgevings Dienst Brabant Noord (ODBN)
Als raad de vinger aan de pols houden is voor de organisatorische en financiële 
problematiek onbegonnen werk.
Heeft de portefeuillehouder na de toelichting in april nog nieuws te melden n.a.v. de 
eind mei gehouden vergadering van het algemeen bestuur? 

Juridische kosten
De afgelopen jaren (2011-2014) is er dik 4 ton voor juridische bijstand aan de 
externe huisadvocaat betaald. Een flinke som geld!  Wij pleiten ervoor om voortaan 
aan de voorkant van een project, de mogelijke juridisch consequenties mee te 
wegen. “Voorkomen is beter dan genezen” zoals u weet. Bent u daartoe bereid?

Tot slot zal onze fractie nog een motie en een amendement indienen.

Motie
De motie betreft een oproep aan de raad om op basis van een notitie van het college
tot het voeren van een discussie om de maximale hoogte van de reserves te 
bepalen. 
Dit met de achterliggende gedachte om niet onnodig geld bij de burgers te halen, dit  
met inachtneming van de bestaande gemeentelijke risico's en de draagkracht van 
onze burgers.
Meerdere partijen hebben hierop eerder sympathiek gereageerd en dit onderwerp is 
aan bod geweest bij de cursus voor raadsleden. We moeten dat kunnen betrekken 
bij de kadernota, zodat de uitkomst meegenomen kan worden bij de 
conceptbegroting 2016 ev.
(Motie voorlezen)

Amendement
Dit amendement houdt in om het vrij besteedbaar resultaat van de jaarrekening 2014
ten bedrage van € 319.287,= niet in de algemene reserve te stoppen maar extra 
beschikbaar te stellen voor de post WMO.
(Amendement voorlezen)
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