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Onderwerp: Zienswijze ontwerp Kadernota 2019 en ontwerp Begrotingswijziging 2018

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw,

In uw brieven van 20 december 2017 biedt u de ontwerp Kadernota 2019 en de ontwerp 
Begrotingswijziging 2018 voor zienswijze aan de raad aan. De raad heeft op 1 februari 2018 
besloten om een zienswijze in te dienen. 

In de Kadernota 2019 verbindt de dienst zich aan het behalen van de volgende 
efficiencykortingen: € 100.000 in 2019, naar € 200.000 in 2020 en vanaf 2021 € 460.000 
jaarlijks. Wij verzoeken u de daadwerkelijke realisatie van de efficiencykortingen te borgen 
door monitoring en rapportage aan het Algemeen Bestuur en afwijkingen tijdig te melden. 
Tevens verzoeken wij u de voortgang van de acties inzake de ICT (rechtmatigheid en data op 
orde) en VTH 3.0 te bewaken en te rapporteren aan het Algemeen Bestuur. 

Wij zijn kritisch ten aanzien van de gevolgde aanbiedings- en besluitvormingsproces inzake 
deze stukken. Het Algemeen Bestuur is laat in kennis gesteld van de onderliggende 
rapportage op basis waarvan de investeringen in ICT worden gevraagd en de financiële 
gevolgen ervan. Dit heeft onder meer geleid tot vertraging in het besluitvormingsproces van 
het Algemeen Bestuur. Wij verzoeken u in de toekomst tijdig het gesprek aan te gaan in het 
Algemeen Bestuur over knelpunten in de uitvoering. 
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Wij verzoeken u deze zienswijze mee te nemen in de vergadering van het AB van 29 maart 
2018 en de genoemde aandachtpunten in uw organisatie te borgen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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