Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht

Datum
15 mei 2014

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor:
besluitvorming
zienswijze ex art. 160, lid 2 van de Gemeentewet
kennisname
Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
n.v.t.
bijlage
Fatale termijn
ja, d.d. diversen

Bijlagen
8

Ons kenmerk
Zaaknr. 1219010

B&W besluit
13 mei 2014

Portefeuillehouder
J.P. Tanis

Financiën
Onderwerp

Zienswijzen begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen voor
2015

Wat wordt gevraagd

In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen

Toelichting

Elk jaar wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een
zienswijze in te dienen op de conceptbegrotingen van de
gemeenschappelijke regelingen waar we deel van uitmaken.
Vorig jaar hebben wij daarom met u een nieuwe werkwijze
ingevoerd, waarbij de begrotingen op gestandaardiseerde wijze
beoordeeld worden en van een conceptzienswijze worden voorzien.
Dat maakt het voor de raad overzichtelijker om de stukken te duiden.
Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan om enige flexibiliteit in de
vergaderorde toe te passen.
Wij stellen u in de gelegenheid om in uw vergadering van 27 mei
opiniërend over de zienswijzen te spreken. Het college zal vervolgens
de, zo nodig aangepaste, conceptzienswijzen onder voorbehoud aan
de GR’en versturen om aan de termijnen te voldoen.
Met deze werkwijze is uw mogelijkheid om een zienswijze naar
voren te brengen zo goed mogelijk ondersteund, terwijl zoveel
mogelijk bij de reguliere cyclus van de raad wordt aangesloten.
#NB de begroting van de GR Gevudo is nog niet ontvangen en kan
dus helaas niet in de afgesproken besluitvorming worden
meegenomen.

Bijgaande stukken

Kopieën aan:
Archief

Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief
Bijlage 2 t/m 6 - Concept aanbiedingsbrieven, begrotingen 2015 en
zienswijze per GR
Bijlage 7 - Concept raadsvoorstel

Bijlage 8 - Concept raadsbesluit
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Tel. nr. 06-14367390
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