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Postadres Postbus 101 7100 AC Winterswijk 

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten 
van Stadsbank Oost Nederland 

GEMEENTE H E L L E N Ï X ) ( ) R N 
Behand.: 

ons kenmerk: 2012-005093 

2 5 ME! 2012 
ons kenmerk: 2012-005093 A / B SUik f ï ïct 'w.: 
uw kenmerk: 'vVerkpr.. 

bijlage(n): 1 Kopie aan: 
kopie aan: Archief jA r ch ie t 'D / N. r cek ' ^ /V lVe i i r . : 

bezoekadres Stationsstraat 25 
telefoon (0543)543 543 

fax (0543)543 065 
e-mail gemeente@winterswijk.nl 

internet www.winterswijk.nl 

afdeling/team: griffie 
behandeld door: J . Eppinga 

verzenddatum: 24 mei 2012 

onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2013 Stadsbank Oost Nederland 

Geacht college, 

Bijgaand ontvangt u ter informatie een kopie van de brief van de gemeenteraad van 
Winterswijk aan de raden van de deelnemende gemeenten betreffende een zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2013 van Stadsbank Oost Nederland. 

mr. ppinga 
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Geachte raad, 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Afgelopen week heeft onze commissie Samenleving een aantal ontwerpbegrotingen 
behandeld van gemeenschappelijke regelingen. Zo ook de ontwerpbegroting 2013 van 
Stadsbank Oost Nederland. Omdat onze gemeente - net als andere gemeenten trouwens -
opnieuw staat voor een forse bezuinigingstaakstelling, heeft het college de raad 
meegegeven dat het bij gemeenschappelijke regelingen dringend noodzakelijk is de nullijn te 
hanteren (d.w.z. geen loon- en prijscompensatie). Ons college heeft de raad dan ook 
voorgesteld dat standpunt als zienswijze naar voren te brengen. 

Het is immers niet goed verdedigbaar als binnen de eigen gemeente op diverse fronten fors 
wordt bezuinigd, terwijl de uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen maar blijven 
stijgen. Een strakke begrotingsdiscipline is op die manier niet mogelijk. Alle fracties zijn er 
dan ook mee akkoord gegaan dat de raad deze zienswijze naar voren zal brengen. Onze 
raad vergadert echter op 30 en 31 mei. Als deze zienswijze pas daarna aan het dagelijks 
bestuur kenbaar wordt gemaakt, dan heeft de besluitvorming in de raden van de andere 
deelnemende gemeenten in de meeste gevallen al plaatsgevonden. Mosterd na de maaltijd 

Vandaar dat wij u - op verzoek van alle fracties - nu alvast meedelen dat de raad van 
Winterswijk op 30 mei zal besluiten als zienswijze naar voren te brengen dat bij de 
ontwerpbegroting 2013 van Stadsbank Oost Nederland moet worden uitgegaan van de 
nullijn. 

Wij verzoeken u vriendelijk genoemde zienswijze te betrekken bij uw behandeling van deze 
ontwerpbegroting. 

dus. 

& t ogaehtend, 

drs. M. Bee > 

voorzitter 


