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Zaak 

Geachte leden van het Drechtstedenbestuur, 

2018 is het eerste officiële jaar dat onze gemeente deel uitmaakt van het samenwerkingsverband 
Drechtsteden.  Wij  dienen  daarom  nu  onze  eerste  zienswijze  in  op  de  begroting  2019  en 
Perspectiefnota 2019. Dit doen wij mede namens onze gemeenteraad die op 31 mei 2018 kennis 
heeft genomen van de begroting en Perspectiefnota. Omdat onze gemeente in 2017 nog niet officieel 
deel uitmaakte van de Drechtsteden ontvangt u van ons geen zienswijze op de jaarstukken 2017. 

Begroting 2019
Bij de besluitvorming over de geactualiseerde begroting 2018 heeft de Drechtraad structureel extra 
middelen ad € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de Groeiagenda 2030. In 2018 is daarmee het  
budget voor het regionale Meerjarenprogramma en Groeiagenda samen € 2,6 miljoen. In de primaire 
begroting 2019 is de € 2,6 miljoen ook opgenomen en vormt daar één budget. Wij zijn blij met de 
integratie van deze budgetten en een verdere stap naar regionale focus. Tegelijkertijd blijven wij dit 
kritisch  volgen  zodat  geen  overlap  of  uitbreiding  ontstaat  van  RMJP  en  Groeiagenda  en  de 
beschikbare gelden daarvan. 

Dat budget is nu het financiële kader voor de besteding aan de groei en ontwikkeling van deze regio. 
In onze zienswijze van 25 januari 2018 hebben we aangegeven dat wij een meerjarige indicatie aan 
middelen en een mogelijke wijze van dekking missen. Wij vragen u een meerjarig perspectief toe te 
voegen  aan  zowel  de  begroting  als  de  Perspectiefnota.  Belangrijke  ambities  zoals  we  via  de 
Groeiagenda met elkaar nastreven, verdienen een dergelijk inzicht. 

De inzet van de budgetten moet naar ons inzicht goed worden afgestemd met de lokale visies op de 
verschillende onderdelen van de Groeiagenda om zo meerwaarde regionaal en lokaal te genereren. 
Wij  vragen  daarom  een  onderbouwing  van  de  financiële  vraag  voor  de  Groeiagenda  en  een 
inschatting van het moment van binnenhalen van financiering vanuit andere overheden en partijen. Wij 
stellen als voorwaarde dat de onderbouwing eerst aan de eigenaren wordt voorgelegd voordat de 
middelen bij de gemeenten worden opgehaald.

Integrale afweging in Perspectiefnota 2019
De Perspectiefnota 2019 bevat geen voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid. De financiële ruimte 
voor 2019 ad € 2,2 miljoen wordt volledig benut voor loon- en prijsindexatie voor 2019. Vanuit de 
optiek van staand beleid is het budget in begroting 2019 voor de uitvoering van rMJP/ groeiagenda 
gelijk aan dat van de geactualiseerde begroting 2018. 



De financiële gevolgen van de besluitvorming rondom de AGV - het Privacy beleid en de invulling 
functionaris  gegevensbescherming,  zijn  nog  niet  in  de  begroting  opgenomen.  In  de  begroting  is  
aangegeven dat dit in de 1e bestuursrapportage 2018 zal worden meegenomen en voor het jaar 2019 
worden verwerkt via de actualisatie van de begroting 2019 in september 2018. Die aanvulling zien we 
tegemoet. 

Voor een integrale afweging van inhoudelijke voorstellen versus beschikbare middelen is inzicht in alle 
intensiveringsvoorstellen, autonome ontwikkelingen en mogelijke besparingen in relatie tot elkaar van 
groot  belang.  De  Perspectiefnota  zou  een  prima  instrument  kunnen  worden  om  een  dergelijke 
integrale afweging te faciliteren en zo de inhoud centraal te positioneren en kaders te stellen. Daarna 
kan  de  meest  passende  schaal  worden  gekozen  om  die  vraagstukken  op  te  lossen:  lokaal, 
meervoudig  lokaal  of  regionaal.  Die  focus  op  de inhoud is  in  de samenwerking  van  belang:  het 
eigenaarschap wordt vergroot en voorkomt dat onderwerpen op een verkeerd schaalniveau worden 
geagendeerd waardoor vertraging ontstaat.

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop
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