Bestuurlijke reactie op de amendementen en moties, behorend bij de Kadernota Programmabegroting RFV
Vraag

Inventarisatie griffiers
Barneveld

Ede

Nijkerk

Renswoude

Rhenen

Scherpenzeel

Veenendaal

Wageningen

Heeft jouw raad de kadernotitie
behandeld en zo ja, hoe?

Ja.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja.

Ja

Ja

Is er ook een besluit over genomen?
Indien ja, hoe luidt dat?

Ja. De Kadernotitie is als
raadsvoorstel behandeld in de
raadsvergadering van 1
februari. “Kaderbrief
meerjarenbegroting regio
FoodValley”.

Ja.

Er is een unaniem een
amendement ingediend en
aangenomen, om een
bedenking en een wens bij de
kaderbrief in te dienen.

Vooralsnog geen wensen en/of Besloten is om geen wensen
bedenkingen te uiten t.a.v. de en/of bedenkingen in te
kadernota 2018 RFV.
dienen t.a.v. de kadernota
2018 RFV.

De gemeenteraad heeft
besloten om naar aanleiding
van de behandeling van de
kaderbrief 2018 RFV een
zienswijze in te dienen, omdat
de raad vindt dat de kaders in
de nota onvoldoende zijn om
invulling te geven aan de
gemeentelijke begroting.

Besloten is om geen wensen
en/of bedenkingen te uiten
over de kaderbrief 2018
begroting RFV.

Ja, zie hieronder het dictum van
de amendementen.

Zijn er wensen en/of bedenkingen
ingebracht? Indien ja, welke (zou
moeten blijken uit raadsbesluit)

Nee

Nee, het raadsbesluit is met
algemene stemmen
aangenomen.

Ja

Nee

Nee

Ja.

Nee

Ja, zie hieronder het dictum van
de amendementen.

Zijn er annex moties (of
amendementen) ingediend? Indien ja,
graag bijvoegen.

Er is een motie ingediend en
aangenomen.

Nee

Het dictum van het
Nee
amendement luidt:
"a. De volgende bedenking in
te dienen: Goedkeuring door
de raad van Nijkerk van de
(structurele) verhoging van de
inwonerbijdrage, bij de
behandeling van de begroting
2018 van de Regio Food Valley,
zal afhankelijk zijn van de mate
waarin in de begroting
uitvoering is gegeven aan de in
het amendement van juni
2016 genoemde vraagpunten
c.q. daarvan verslag wordt
gedaan;
b. De volgende wens in te
dienen: De raden zo spoedig
mogelijk te informeren indien
zich ontwikkelingen voordoen
betreffende de locatie van het
regiokantoor"

Nee

Naast het bovengenoemde
Nee
amendement/zienswijze is een
motie aangenomen met
dezelfde strekking als in
Barneveld en Wageningen.

Er zijn tijdens de behandeling
van de kadernota 2018
begroting RFV twee
amendementen en één motie
ingediend.

Het dictum van de motie luidt:
“Dringt er bij het regiobestuur
op aan in de toekomstige
brieven scherper
geformuleerde kaders te
hanteren zodat achterliggende
politieke keuzes en financiële
gevolgen voor de daarop
volgende begroting duidelijker
worden.”

(a) Het dictum van
amendement
6A1 luidt:"In de begroting 2018
een duidelijke onderbouwing
voor een eventuele structurele
verhoging van de
inwonerbijdrage op te nemen".
(b) Het dictum van
Amendement 6A3 luidt:"Niet
over te gaan tot de
samenvoeging van de posten
salarissen en sociale lasten met
overige personele kosten in de
begroting 2018. Samenvoeging
van de
posten leidt niet tot een
duidelijker en overzichtelijker
beeld. Inzicht en transparantie
van de begroting is hier niet bij
gebaat".

Kennis te nemen van de
Kadernotities van de
gemeenschappelijke
regelingen:
1. a. de Omgevingsdienst De
Het aangenomen
Vallei (OddV); b.
raadsbesluit luidt: “Geen
Veiligheids- en
wensen en/of bedenkingen
Gezondsheidregio
met betrekking tot deze
Gelderland-Midden
Kaderbrief Begroting 2018 ter
(VGGM); c. regio De Vallei; d.
kennis te brengen van het
regio FoodValley; 2. geen
Algemeen Bestuur van de
wensen en/of bedenkingen
Regio FoodValley”.
met betrekking tot deze
kadernotities ter kennis te
brengen van de Algemeen
Besturen van de
genoemde gemeenschappelijke
regelingen.

Het dictum van deze motie
luidt: "Dringt er bij het
regiobestuur op aan in
toekomstige brieven scherper
geformuleerde kaders te
hanteren zodat achterliggende
politieke keuzes en financiële
gevolgen voor de daarop
volgende begroting duidelijker
worden".
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Vraag

Idem

Inventarisatie griffiers
Barneveld

Ede

Nijkerk

Renswoude

Rhenen

Scherpenzeel

Zie tekst hierboven.

Zie tekst hierboven.

Zie tekst hierboven.

Zie tekst hierboven.

Zie tekst hierboven.

Zie tekst hierboven.

De raad benoemde wel dat
hij blij is dat er een kaderbrief is.
Over de invulling daarvan is men
echter teleurgesteld.
Onlangs hebben we een
bijeenkomst over regionale
samenwerking gehad. De raad
hecht aan een goede
betrokkenheid en informatie.

Wel doorzending aan
Nee
commissie Algemeen Bestuur
ter verdere bespreking,
vanwege de weinig concrete
cijfers en open einden. Ook de
brief van de Regiocommissie
wordt daarbij betrokken.

Zijn er opmerkingen gemaakt over Belangrijkste opmerking is gemaakt in Zie ook het verslag van de
nut/noodzaak van dit nieuwe
de ingediende motie, welke is
oordeelvormende
instrument, timing/procesgang,
aangenomen met 28 stemmen.
vergadering van 19 januari
andere verbeterpunten e.d.?
2017.
Indien ja, wil je die dan kort
weergeven?

Zie opmerkingen hierboven

Veenendaal

Wageningen
Motie 6M1 luidt:
(c) Constaterende dat de relatie tussen
inhoudelijke keuzes van het
regiobestuur en financiële gevolgen in
deze kaderbrief niet helder worden
aangegeven, van mening dat de inhoud
sterker wordt als men zich concentreert
op concrete doelstellingen en ambities
in de voorliggende periode, dringt er bij
het regiobestuur op aan om in
toekomstige brieven scherper
geformuleerde kaders te hanteren
zodat achterliggende politieke keuzes
en financiële gevolgen voor de daarop
volgende begroting duidelijker worden".

Nee

Zie opmerkingen hierboven. Men is
positief over dit nieuwe instrument.

Reactie Regiobestuur op amendementen en moties
Uitgangspunt voor onze inzet is de
Strategische Agenda 2015 - 2019
“Van denken naar doen”. Deze
agenda is kaderstellend voor onze
inzet.
In deze voorliggende begroting is meer dan in eerdere jaren - scherper
uiteen gezet wat de relatie is tussen
middelen, doelen en inzet.
Wij zijn voornemens om u vaker dan
voorheen voortgangsrapportages aan
te bieden, waardoor de raden
periodiek de voortgang kunnen
monitoren.

ad a. De voorliggende begroting is
meer en detail uitgewerkt, mede
op verzoek van uw raad. Wij zien
deze begroting als een volgende
stap; bepaalde berekeningen zijn
nog grofstoffelijk, maar wel
uitgewerkt op projectniveau. De
begroting 2019 zal nog concreter
zijn.
Onze directeur werkt - samen met
de directeur van FoodValleyNL aan een plan om beide
organisaties intensief te laten
samenwerken. Wij verwachten u
hierover binnenkort te kunnen
informeren.

Uitgangspunt voor onze inzet is
de Strategische Agenda 2015 2019 “Van denken naar doen”.
Deze agenda is kaderstellend
voor onze inzet.

ad b. Zie pagina 13 en 14:
‘Kantoorkosten en huisvesting
Regiokantoor’.

Wij zijn voornemens om u vaker
dan voorheen
voortgangsrapportages aan te
bieden, waardoor de raden
periodiek de voortgang kunnen
monitoren.

ad b. In deze begroting hebben wij,
mede vanwege uw amendement, een
veel uitvoeriger inzicht geboden. Wij
gaan ervan uit dat deze wijze van
uitwerking aansluit bij de wensen van
uw raad.
ad c. Uitgangspunt voor onze inzet is de
Strategische Agenda 2015 - 2019 “Van
denken naar doen”. Deze agenda is
kaderstellend voor onze inzet.
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In deze voorliggende begroting is
- meer dan in eerdere jaren scherper uiteen gezet wat de
relatie is tussen middelen,
doelen en inzet.

ad a. De Strategische Agenda 2015 2019 “Van denken naar doen” is niet
afgerond - en is tevens dynamisch. Wij
wijzen u graag op hoofdstuk 2.3. Wij
erkennen de noodzaak om sterker de
gerealiseerde resultaten van onze
samenwerking te laten zien. Wij zijn
dan ook voornemens u vaker dan
voorheen voortgangsrapportages aan
te bieden, waardoor de raden periodiek
de voortgang kunnen monitoren.

