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Tijdens de Dagelijks Bestuur vergadering d.d. 17 april 2014 is aangegeven dat een aantal AB leden
zich hebben afgemeld voor de Algemeen Bestuur vergadering die gehouden zou worden op 24 april
2014. Naar aanleiding van deze informatie en de kleine agenda heeft het Dagelijks Bestuur
besloten deze vergadering schriftelijk af te handelen.
Namens het Dagelijks Bestuur heeft Promen per mail een memo gestuurd met onderstaande
punten en daarop de reactie gevraagd van de deelnemende gemeenten. Middels stemming wordt
de uitslag bepaald.
1. Begrotingswijziging
In juli 2013 is door Promen een begroting ingediend waarin voorzien is voor een gezamenlijke
gemeentelijke bijdrage van 462 K. In het operationeel plan van oktober 2013 is een begroting
opgesteld die uitgaat van een gezamenlijke gemeentelijke bijdrage van 0 K. In raadsvergaderingen
is de begroting van 4 juli 2013 bekrachtigd. In sommige gemeenten is nadien de OP begroting
voorgelegd voor een zienswijze: er is echter niet afgeraamd. Besloten is in de AB vergadering van 5
maart 2014 om aan Promen – op basis van voortschrijdend inzicht in de realisatie – een gewijzigde
begroting in te dienen na het eerste kwartaal van 2014.
Op grond van de 1e kwartaal cijfers stelt Promen voor om de begroting van 4 juli 2013 te blijven
hanteren als begroting voor 2014 en hierop geen wijziging in te dienen. Promen zal echter de
0-begroting blijven hanteren als (interne) ambitie.
Conclusie; Elf gemeenten hebben een reactie gegeven. Alle 11 gemeenten stemmen in met
handhaving van de begroting vastgesteld in de Algemeen Bestuur vergadering d.d. 4 juli 2013 en
het niet indienen van een begrotingswijziging voor 2014.
Besluit; Promen hanteert de door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2013 vastgestelde
begroting 2014 met een gemeentelijke bijdrage van 462 K en dient geen begrotingswijziging
in voor 2014.
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2. Overschot reorganisatiebudget
Om de reorganisatie van Promen in 2012 en de daarmee samenhangende personeelsafvloeiing
mogelijk te maken, is er door de gezamenlijke gemeenten voorzien in een budget. Er is nu een
overschot in dit budget van 204 K. De vraag is wat doet Promen met dit budget?
Voorstel A: Promen geeft dit budget terug aan de deelnemende gemeenten volgens de geldende
verdeelsleutel.
Voorstel B: Promen reserveert dit budget voor eventuele tegenvallers in de toekomst.
Conclusie; Elf gemeenten hebben een reactie gegeven. Negen gemeenten stemden voor voorstel A
en 2 gemeenten voor voorstel B.
Besluit; Promen stort het overschot reorganisatiebudget van 204 K evenredig terug naar de
deelnemende gemeenten.
Verslag d.d. 5 maart 2014 en 24 april 2014 zullen worden behandeld in de AB-vergadering van
Promen d.d. 22 mei 2014.

E.M.C. Faassen
Vice voorzitter

H.A. de Bruyn
financieel directeur/ambtelijk secretaris
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