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Begrotingswijziging2019 en ontwerpbegroting 2020

Geacht bestuur,
In reactie op uw brieven van 17 april zorç waarin u de raad van de gemeente Emmen vraagt zijn
zienswijze over de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 VRD kenbaar te maken,
kunnen wij u het volgende meedelen.
De raad heeft op 27 juni 2019 besloten de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de
VRD te voorzien van een positief advies. De raad heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat hij
in de komende jaren een goede kwalitatieve dienstverlening van de VRD verwacht tegen een voor de
aangesloten gemeenten acceptabel tarief.
In dat kader zullen wij in VDG-verband een discussie starten over het gewenste kwaliteits- en het
takenniveau van de VRD,waarbij aan de voorkant kaders en richtlijnen voor het opstellen van de
begroting 2021 zullen worden meegegeven, met de bedoeling de kosten te beheersen en het automatisme
om de bijdrage te verhogen, te doorbreken.
Voorts heeft de raad onze portefeuillehouder VRD verzocht in het algemeen bestuur de discussie te
voeren over nut, noodzaak en omvang van de algemene reserve en de bestemmingsreserve 'Rampenpot'.
Tenslotte heeft de raad voor hetjaar 2020 besloten een incidenteel bedrag van €: 178.192voor de VRDte
betrekken bij de begroting 2020 van de gemeente Emmen en de portefeuillehouder VRDte verzoeken in
het algemeen bestuur van de VRD voor te stellen een taakstelling op te leggen ter hoogte van dit bedrag.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

LAA Oostmeijer-Oosting

H.F. van Oosterhout
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