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Datum
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Vaststellen Ferm Werk begroting 2019 - 2022
3 juli 2018
Elly Vos

Het algemeen bestuur van Ferm Werk;
in aanmerking nemende dat



de begroting 2019 inclusief de meerjarenbegroting 2012 - 2022 op 5 april 2018 in eerste
instantie en op 5 juli 2018 in tweede instantie door het dagelijks bestuur is opgesteld;
dat deze vóór 1 augustus 2018 aan de toezichthoudende provincies moet worden
aangeboden;

gelet op de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemers;

Besluit

Bijgaande begroting 2019 inclusief de meerjarenbegroting 2020 - 2022 van de GR Ferm Werk zoals
deze op 5 juli 2018 door het dagelijks bestuur is opgesteld vast te stellen en aan de toezichthouders
aan te bieden.

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 5 juli 2018

G. Becht
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

B.F. Drost
secretaris algemeen bestuur Ferm Werk
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Voorstel
Op 5 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van Ferm Werk de ontwerpbegroting 2019 met
meerjarenraming 2020 – 2022 opgesteld. Deze is daarna aangeboden aan de raden van de
deelnemende gemeenten zodat deze hierop hun zienswijzen konden formuleren.
Van alle gemeenten zijn reacties ontvangen, zij het dat de raad van Bodegraven-Reeuwijk laat weten
af te zien van het geven van een zienswijze. Naar aanleiding van de uitgebrachte zienswijzen van de
andere gemeenten wordt voorgesteld om bijgaande conceptbegroting vast te stellen en aan te bieden
aan de toezichthouder (provincie Utrecht).
Vanuit de raden van Woerden, Montfoort en Oudewater zijn in het algemeen positieve reacties
ontvangen op de aangeboden ontwerpbegroting. Voor zover hierin adviezen of verwachtingen zijn
geuit ten aanzien van beleid of uitvoering, zullen deze in de komende periode in overleg met de
gemeenten worden uitgewerkt. De reacties gaven evenwel geen aanleiding om de begroting in
financiële zin aan te passen.
Voor de inhoud van de gegeven adviezen en verwachtingen, wordt gemakshalve verwezen naar de
zienswijzen die als bijlage bij dit voorstel zijn gevoegd.

Bijlagen






Conceptbegroting 2019-2022
Zienswijze gemeente Woerden op ontwerpbegroting 2019-2022
Zienswijze gemeente Montfoort op ontwerpbegroting 2019-2022
Zienswijze gemeente Oudewater op ontwerpbegroting 2019-2022
Brief gemeente Bodegraven-Reeuwijk dat geen zienswijze wordt uitgebracht
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