O PLEGNOTITIE
Onderwerp: Begroting programma herindeling 2018 (2e bespreking)
□ Ter informatie
Aan
Datum vergadering
Agendapunt

■ Ter bespreking

■ Ter besluitvorming

: Raadsklankbordgroep Herindeling BMWE-gemeenten
: 8 maart 2018
:

Inleiding
De voorbereidingen voor de herindeling per 1 januari 2019 zijn in volle gang. Voor kosten die gemoeid gaan
met deze werkzaamheden ontvangen de gemeenten bij wijze van tegemoetkoming een extra uitkering uit
het Gemeentefonds voor de periode 2018 t/m 2022. Op basis van die uitkering is de begroting van 2017
opgesteld waarmee de raden hebben ingestemd. Mede op basis van de werkzaamheden die binnen het
programma in 2017 zijn uitgevoerd is nu gedetailleerder in beeld te brengen welke kosten verbonden zijn
aan de noodzakelijke werkzaamheden in 2018.
Raadsvoorstel en begroting
De resultaten zijn verwerkt in bijgaande conceptbegroting 2018 voor het programma herindeling. In het
bijgevoegde concept-raadsvoorstel wordt ingegaan op de hoogte van de frictie-uitkering die vanuit het Rijk
wordt verstrekt. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de verwachte omvang van de kosten voor 2018
en wordt een dekkingsvoorstel gedaan.
Nadere toelichting
Naar aanleiding van de bespreking in de raadsklankbordgroep op 31 januari 2018 is het raadsvoorstel op
een aantal punten aangevuld ter nadere toelichting:
 pagina 3: een toelichting op (het additionele karakter van) de kosten voor externe projectleiding.
 pagina 3: een nadere toelichting op de kosten voor het centrale inkoopbureau.
 pagina 4: een nadere toelichting op de pm-post voor beoogd griffier.
Zoals tijdens de vorige bespreking al kort is aangeduid zal de verantwoording van de uitgaven in 2017
worden gegeven in de voortgangsrapportage die in april 2018 zal worden opgeleverd.
Voorstel
Voorgesteld wordt om een positief advies te geven op bijgaand raadsvoorstel, inclusief bijlagen en de
colleges te verzoeken om dit voorstel ter besluitvorming door te geleiden naar de raden.

Bijlagen:
Concept-raadsvoorstel Begroting herindelingskosten BMWE 2018
1. Begroting herindelingskosten BMWE 2018
2. Toelichting berekening frictie-uitkering
3. Memo begroting I&A 2018

