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Op 14 april 2020 heeft u uw Ontwerpbegroting 2021 en uw Jaarrekening en Jaarverslag over 2019 
toegestuurd. U heeft om onze zienswijze gevraagd op de Ontwerpbegroting 2021, bij voorkeur vóór 1 juli 
2020. Wij hebben deze stukken besproken in onze raadsvergadering van 29 juni 2020. 

Waardering 

Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor de sluitende begroting. Daarmee kunnen de 
kerntaken op voldoende niveau uitgevoerd worden. Zeker in de wetenschap dat u voortvarend aan de 
slag bent gegaan met onze zienswijzen op de vorige begroting en de inspanningen die u het afgelopen 
jaar heeft verricht op een aantal financiële en bedrijfsvoering dossiers. 
Daarnaast willen we u complimenteren met de wijze van taakuitvoering onder de huidige, unieke 
omstandigheden. Aanpassen aan het nieuwe virus en de onvermijdelijke omstandigheden vragen van 
iedereen een andere manier van denken en werken. U slaagt erin het werk zoveel mogelijk doorgang te 
laten vinden, met de benodigde bescherming van uw werknemers. Hierbij maakt u gebruik van (nieuwe) 
technische hulpmiddelen en mogelijkheden. 

Zienswijze 
De Ontwerpbegroting 2021 geeft ons aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen. 

Externe factoren 
Na het schrijven van uw ontwerpbegroting zijn er meerdere externe factoren te benoemen die het werk in 
2021 op een andere manier gaan beïnvloeden dan eerder aangenomen. De ontwikkeling van het Corona
virus is hier een factor, maar ook het uitstel van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. U kunt 
uw begroting hier (tekstueel) op aanpassen, maar de ontwikkelingen zullen elkaar snel opvolgen. 
- We hopen dat u de leerpunten van de Coronacrisis meeneemt in de ontwikkeling van uw
bedrijfsvoering. Zeker nu u middelen vrijmaakt voor de modernisering van uw bedrijfsvoering. Hierbij
denken we naast efficiency ook aan andere vormen van toezicht en handhaving, toepassen van drones,
etc.
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- We vragen ons af wat de effecten zijn van het Corona-virus op wat u in 2020 en 2021 gaat uitvoeren.
Voorziet u dat u meer kosten gaat maken of juist minder? Kunt u dit de komende periode inzichtelijk
maken via het Dagelijks en Algemeen Bestuur?
- Ook wat betreft het uitstel van de relevante wetgeving vragen we ons af wat het effect is op de
bestemmingsreserve en het werkplan. Kunt u dit de komende periode inzichtelijk maken via het Dagelijks
en Algemeen Bestuur?

Financiën 
De Kring van Gemeentesecretarissen heeft de indexering voor 2021 voor alle verbonden partijen 
vastgesteld op 1,4 procent. In aanloop naar deze vaststelling is voorgesteld het algehele 
indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen te verlagen. Directe aanleiding hiervoor zijn 
de aanzienlijke en structurele financiële uitdagingen waarmee onze gemeente geconfronteerd wordt. Ook 
landelijk zijn hier zorgen over. Denk hierbij aan de ontwikkelingen in Jeugdzorg, berichtgeving van de 
VNG en aan diverse debatten die over de financiële ontwikkelingen in de Tweede Kamer worden 
gevoerd. Dit voorstel is echter niet overgenomen. 

Daarbij komt ook dat de financiële effecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen nog niet duidelijk zijn. 
Deze zijn nog niet vertaald in de begroting en het werkplan, maar hebben mogelijk wel effect op de 
begroting 2021 of het werkplanbudget. Ontwikkelingen zoals: 
- het (mogelijk) vervallen van de subsidie Externe Veiligheid: 'Impuls Omgevingsveiligheid';
- werkzaamheden die voortkomen uit de Informatieplicht Energiebesparing (art. 2.15 Activiteitenbesluit);
- toename van werkzaamheden van overgedragen asbesttaken.

We zien daarom geen mogelijkheden om de voorgestelde indexering te dekken binnen de gemeentelijke 
programmabegroting 2021. Dit heeft ons college u ook laten weten. De bezuinigingsopgave voor 2021 en 
verder dwingt ons om kritisch te kijken naar onze uitgaven. We vragen u dit ook te doen en te 
onderzoeken waar nog efficiencywinst te behalen is. We vragen u mee te denken met ons en we vragen 
u om te komen met voorstellen ter bespreking bij de vergadering van het Algemeen Bestuur in juli 2020.
Het is belangrijk om hierin gezamenlijk op te trekken, zodat we de juiste keuzes kunnen maken om
maatschappelijk geld op een verantwoorde manier te kunnen besteden. We willen u daarbij in de
gelegenheid stellen om zelf met voorstellen te komen. Enerzijds omdat u hiertoe uiteraard het beste in
staat bent vanuit de kennis van uw organisatie en de door u aangeboden producten en diensten en
anderzijds om ad hoc oplossingen per gemeente te voorkomen.

Tot slot 

We hebben kennisgenomen van de jaarrekening 2019. De definitieve instemming met de begroting 2021 
is uiteraard nog onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uitkomsten van de gemeentelijke 
begrotingsbehandeling. 

Wij vertrouwen op een voortzetting van de goede en plezierige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 




