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Geachte mevrouw Stinenbosch,
In uw brief van 4 februari 2015 vraagt u hoe het college omgaat met de communicatie rondom de bezuinigingen en hoe
het college de onderlinge communicatie daarover op elkaar afstemt? U vraagt daarbij om getallen en stellingnames.
Zoals bekend werkt dit college in gezamenlijkheid verder aan een financieel gezonde gemeente. Daarover hebben wij
u eind januari reeds bericht in de brief die handelt over de 'opmaat naar Beleidskader 2016' (U15-000254).
Daarin staat onder andere te lezen dat 'door de aanhoudende crisis op de woningmarkt wij voorzien dat een forse
afwaardering op de waarde van de grondexploitaties in brede zin, plaats moet vinden'.
Ook staat in die brief dat 'het gezond houden van de exploitatie én het aanvullen van de reserves structurele gevolgen
heeft (2016 en verder), waar nieuwe ombuigingen van enkele miljoenen als dekking tegenover moeten komen te
staan'.
De getallen die daarbij horen, vindt u ondenneer terug in het persbericht dat wij op 30 januari richting media en via de
dagmail naar buiten hebben gebracht. Bergen op Zoom verwacht de komende jaren een bedrag tussen de 5 en 7
miljoen euro structureel te moeten bezuinigen om halverwege 2018 financieel gezond te zijn .
De brief en het persbericht zijn door het college afgestemd en geaccordeerd en vormen daannee ook de
uitgangspunten waarmee we in gezamenlijkheid werken.
De herzieningen van de grondexploitaties worden momenteel opgesteld en afgestemd met de accountant.
Daarbij is reeds toegezegd om bij de komende herzieningen rekening te houden met de informatiebehoefte van de
raad. In de raadsplanning is aangegeven dat de herzieningen gepland staan voor de raad van april.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. J.E. Dik, bereikbaar
via telefoonnummer 0164-277531 .
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