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Opstellen Ferm Werk begroting 2018 - 2021 na verwerking zienswijzen
4 juni 2017
Directie

Besluit
Het dagelijks bestuur van Ferm Werk

Besluit
Bijgaande Ferm Werk begroting 2018 – 2021 op te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan het
algemeen bestuur.

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 6 juli 2017,

Y. Koster-Dreese
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

B.F. Drost
secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk
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Voorstel
Totstandkoming begroting 2018






Nadat in de vergadering van 27 maart 2017 een eerste versie van de begroting 2018 (inclusief
meerjarenraming 2019-2021) is behandeld besloot het dagelijks bestuur om die versie niet op
te stellen. Aan de directie is verzocht om een begroting die een extrapolatie vormt van de
begroting voor 2017 waarbij kan worden aangegeven wat opties zijn voor nieuw beleid en de
daarmee samenhangende kosten.
Op 21 april is via een conferencecall een aangepaste begroting door het dagelijks bestuur
opgesteld. Deze is aangeboden aan de deelnemers opdat de verschillende gemeenteraden
hierover hun zienswijze konden formuleren.
In de periode daarna zijn gesprekken met de gemeenten voortgezet met als doel om tot een
begroting te komen die rechtdoet aan de wensen, ambities en kaders van de verschillende
gemeenten..
Op basis van de gesprekken met de gemeenten en de zienswijzen van de raden is een
gewijzigde begroting voorbereid. Deze is op 3 juli besproken met wethouders en ambtenaren.
Naar aanleiding van deze laatste gespreksronde zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze begroting. Zij
nemen voorafgaand aan de DB-vergadering van 6 juli 2017 een besluit over goedkeuring van de
begroting voor zover het de NV betreft en adviseren dan in hun rol van adviesorgaan van de
gemeenschappelijke regeling inzake de voorliggende begroting

Voorstel
Voor u ligt een aangepaste begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021. Wij verzoeken het
dagelijks bestuur deze op te stellen.

Bijlagen






Ferm Werk begroting 2018 – 2021 na verwerking zienswijzen
Zienswijze gemeenteraad Woerden
Zienswijze gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk
Zienswijze gemeenteraad Montfoort
Zienswijze gemeenteraad Oudewater

Pagina 2 van 2

