
  

 

Aan het Algemeen Bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling 
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede 
Ambachtsstraat 1e 
3371 XA  HARDINXVELD-GIESSENDAM 

datum  3 juni 2021 
behandeld door  E.G. Zaagsma 

ons kenmerk  2021-0058384 
doorkiesnummer  14 078 

onderwerp  Zienswijze 
 

Geacht bestuur, 
 
Op 3 juni 2021 heeft de gemeenteraad uw herziene begroting 2021, 
ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 behandeld. 
 
Het besluit van de gemeenteraad is om de volgende wensen en bedenkingen te 
uiten omtrent de: 
 
herziene begroting 2021 
Wij begrijpen dat de lopende begroting 2021 herzien moet worden in verband met de 
bijzondere eenmalige lasten en de daarbij behorende stijgende bijdrage per 
lichtmast. Wij gaan er vanuit dat het positief resultaat gebruikt zal worden om de 
bestemmingsreserve aan te vullen. 
 
ontwerpbegroting 2022 
De voorschotbijdrage per lichtmast (€ 10,-) is gelukkig lager dan de bijdrage in de 
herziene begroting 2021. Wij zijn erg blij dat Bureau OVL 2022 zal gebruiken om 
haar organisatie te verbeteren op het gebied van dienstverlening en richting de 
deelnemende gemeenten. Bureau OVL berekent een positiefresultaat voor 2022. 
Mocht dit positiefresultaat worden gerealiseerd wat is Bureau OVL daarmee van 
plan. 
 
jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020 
In het jaarverslag 2020 zijn prestaties opgenomen van het aantal netwerk- en 
lichtmaststoringen in de periode januari-december 2020. Het gemiddelde 
storingspercentage is 5,4%. Vanuit Papendrecht zien wij graag dat de inzet is vanuit 
Bureau OVL om deze storingspercentage naar maximaal 5,0% te krijgen zodat deze 
voldoet aan de gestelde kwaliteitsvoorwaarden vanuit het DVO. 
 
algemeen  
In het kader van de interne ontwikkeling binnen Bureau OVL zijn wij van mening dat 
de huidige DVO geactualiseerd moet worden. Daarnaast dient jaarlijks een toetsing 
plaats te vinden op het uitvoeren van alle in de DVO genoemde taken met betrekking 
tot Onderhoud, Operationeel en Strategisch beheer. 
 
We zien graag een analyse en een verbeterplan (incl. tijdsplanning) die wordt 
voorgelegd aan het DB, waarbij de taken van Bureau OVL worden beschouwd om de 
voortgang van het huidig traject te kunnen bewaken. 
 



  

Verder adviseren wij Bureau OVL dringend om zich aan te sluiten bij de P&C cyclus 
van de gemeente, zodat de gemeenten tijdig de begrotings- en jaarresultaat kunnen 
verwerken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de griffier,   de voorzitter, 
 
 
 
G.A. van Egmond   A.J. Moerkerke 
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