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Ondetwerp:
On|em-Laudsverordeot'ng tot vaststel|g van de beplotàïg vln de Dienst Openbare
Werken vooz het diensjâar 2016
Naat aanleiding van bijgaande aan de Rxad tet advies toegezonden on|em-Lands-
dening tot vaststelll'ng van de beglroting van de Dienst Openbare Wetken voor het dienst-
veror
jaat 2015, moge de Rzad Uwe Excellende het volgende bedchten.
1 Artikel 3, tweede lid, jo 36, van de compubèteitsverotden|'ng 1989 (AB 1989 no. 72)
dat aan de memode van toelich|g een ovetzicht vsn votde|gen en schulden
schtijft vooz
dient te worden toegevoegd. De Rsad merkt op dat dit ovetzicht thans ontbreekt en adviseert -
de gelet op het feit dat er een aflossing in lokale valuta van Aft. 691.600,- is begroot vooz het
me
diensjaat 2016 - om dit overzicht (ter ZzichteEj|eid en voze|gheid) toe te voegen.
2 De Raad heeft in het gespeciâceeêde kostenovezzicht van de ondethavèe ontwerp-
begtotitlg - evenals bij de on|em-bero|g van de Dienst Openbate Wetken 2015 - geconsu-
4399 |kosten voozgaande jaten' geen mming is opgenomen.
teezd dat voot de kostenpost
Aangegçven wordt dàt onder deze kostetpost de kosten vun de vvpxgvande jaten bij sluldt.ïg vun
àoek' Tjigaê worden gèbockt.î Het ontbtekèi: Atàtl deze tàljxizlù gaat tttn kostè tr|n het
het
halte van de ondezhavk e on|em-bepro|ng; de totale begmte kosten zoals
zeanteitsge
in het ontwezl| zijn immers bij het ontbreken van de raming voor de desbekeffende
opgenomen
niet compleet. De Raad bet.reurt dit en adviseert om deze kostenpost dsnog te
kostenpost
ien van een reële raming en de totule begrote kosten en middelen op basis biervan
voorz
te passen. Nuar analogie van hetgeen de Rxad bij de on|em-Landsbero|g 2014
eveneens aan
kt ten aanzien van het gebtuilç van stelposten aldaar, zij erop gewezen dat het
heeft opgemet
breken van bedoelde tamingen de Staten laindet't in hun oozdeelsvo|l'ng en derhalve in het
ont
tûtoefenen van het buëe|echt.z
3 In zijn advies Zzake de on|em-beyo|g van de Dienst Openbate Werken 2015 heeft
de Raad opgemerkt dat niet duideljk wetd gemaakt welke acdùteiten de Dienst Openbate
wezken (i3OAV) zelf uitvoert en welke lzij itbesteedt. De Rcxd consuteett thans dat in de
lichting op de on|em-bero|g DOW 2016 wederom niet is ùzgegaan op dit onderdeel. De
toe
|t inzicht llielén van behng ks, aangezien fq'im een lkwat't van de totale
Raad wil herhalen
donele kosten van de DOW uitgaat |at contractors.n Ook mist de Rlad in dit Hdeê een
opeza
iteenze|ng van de beleidsdsie en hoe dit zich ze vertslen in de uiwoetende wez|nnmheden.
1 Bijlage bij de MvT, Deel 3, toeh'chog op de kosten, p. 11.
2 Advies dd. 2 J'l|ni 2014 I.R.VA 71-14). Vindphats: whvmrvu.aw
3 Biiln|e laii de MVT. Deel 3. tnelichùnp nn de ktasten. n. 10.
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l dat het in het Hder van de oordeelsvo|l'ng van de ramingen
De Raad benatlrtAt nogmaa s
dzakelijk is dat er inzicht wotdt vezschaft in de wijze waatop DOW lmat tsken zal verîrtzzen
noo
de hnge te|ijn; Lc. welke taken wotden vanuit de beleidsùsie zelf uitgevoetd en welke
op
ullen stluct|eel uitbesteed worden. De Rald adviseert de toelichdng op dit punt ttit te bteiden.
z
4 In de toelichdng is uangegeven At de kosten (voor de afdeling Beheer) met bettekking
t de itlrigade van de phntsoenen in 2015 met Aû. 750.000,= is toegenomen. In 2016 zal
to
k worden gedaan om deze kosten te verlagen? De Raad consuteert dst
dezhalve een ondezzoe
de kosten voor de watetleve|g Sostenpost 4322) van de afdeling Beheet voor het diensjaat
2016 echtet op A|L 541.000,= is begroot. De Rud vzaagt zich derhalve of of in 2016 al zekening
dt gehouden met een vetlaging van de kosten |n watezleve|g in het Hder van de il-l:katie
wor
van phnàoenen. De Raad adviseet't Mer dldelj|eid over te verschaffen.
In de marge van de memode van toeh'chdng is een voozstel tet re|cdonele vetbete|g
gephatst.
De Raad kan zich weliswaat met de doelste|g doch niet met de inhoud van het
dezhavè e ont'wet-p vezenk en en geeft u naitsclien in ovetwepn' g het niet aan de Staten aan te
of
bieden, dan nadat met vorensuande zeltèz|ing zal zijn gehouden.
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