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Geachte Raad,

Wij hebben kennis genomen van de zienswijzen van de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen 
Woensdrecht op de ontwerpbegroting van de ISD Brabantse Wal 2021.

Door de gemeenteraden van Steenbergen en Woensdrecht zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van 
Bergen op Zoom heeft één zienswijze ingediend, ínhoudende dat de gemeente Bergen op Zoom vasthoudt aan de 
financiële richtlijn, die is vastgesteld om taakstellend de bijdrage van de gemeente met ľ/o te verlagen t.o.v. de begroting 
2020.

Het Gemeenschappelijk Orgaan (DB ISD) heeft de zienswijze behandeld in de vergadering van 3 juli 2020. In reactie op 
deze zienswijze hebben wij overwogen, dat er in onze visie geen wijziging heeft plaatsgevonden ten opzichte van de 
afwegingen die wij hebben gemaakt bij de behandeling van de richtlijnen uit de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2021.

Concreet betekent dit dat wij, middels het vaststellen van de taakstelling van C 240.000 op bedrijfsvoeringskosten, 
vooralsnog van mening zijn dat wij maximaal hebben ingezet op mogelijke bezuinigingen. Daarmee wordt ook 
ruimschoots invulling gegeven aan de opdracht van Wo bezuiniging. Wij schreven hierover in de kaderbrief:
‘Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd 
van 240.000 euro. Dit is op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat deze, afhankelijk van 
de werkelijķemalisatie, in 2021 volledig is gerealiseerd'. Een extra bezuiniging van nog eens 10A is volgens ons niet 
opportuun/ V\Į ī Į Z
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