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Betreft: : Zienswijze Kadernota 2022

Geachte bestuur,

In uw brief van 14 oktober 2020 heeft u ons verzocht om uiterlijk 1 februari 2021 onze zienswijze met
betrekking tot de Kadernota 2022 aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR kenbaar te maken, zodat de
zienswijze kan worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting2022.
De raadsvergadering vindt plaats op de uiterste datum waarop de zienswijze kan worden ingediend,
waardoor deze zienswijzebrief niet officieel is vastgesteld. Wij sturen u hierbij onze zienswijze onder
voorbehoud van bespreking in de gemeenteraad van 1 februari 2021
Wij stellen het zeer op prijs dat wij in staat zijn gesteld om te reageren op de kadernota 2022. Wij spreken
onze waardering uit over de vroegtijdige agendering van deze kadernota. Dat stelt ons als gemeenteraad
in staat de financiële kaders en beleidsontwikkelingen af te wegen en de financiële effecten in kaart te
brengen

Wij gaan akkoord met de Kadernota 2022. Met betrekking tot de kadernota 2022 hebben wij de volgende

opmerkingen:
Wij stellen voor de tarieven in lijn met de aangepaste indexeringssystematiekte indexeren. Deze
indexeringssystemantiek sluit beter aan op de praktijk aangezien deze beter past bij de
kostenopbouw. De aangepaste indexeringssystematiek is conform de afspraken met de kring van
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gemeentesecretarissen. Deze nieuwe methode resulteert in een afgerond indexpercentage van
1,9% voor het jaar 2022 inclusief nacalculatie
Wij benadrukken het belang van realistisch begroten, aangezien wij veronderstellen dat dit in de
toekomst zal resulteren in minder begrotingswijzigingen en meer sluitende jaarrekeningen. Wij
zien dat hierin stappen zijn gezet.

Wij spreken onze waardering uit over de stappen die zijn gemaakt met betrekking tot de
informatievoorziening (bestuursrapportages) en de inhoudelijke duiding van trends en analyses
van het zorggebruik. Wij benadrukken dat het van belang is dat hiermee wordt doorgegaan.
Het effect van het coronavirus is thans niet in de meeäarenbegroting verwerkt. Het is vooralsnog
onduidelijk wat de gevolgen zijn van de corona-crisis, en er is een vermoeden van
uitgestelde zorg. We verwachten van de GRJR een actieve rol door in te springen op deze
ontwikkelingen, en deze effecten zoveel mogelijk inzichtelijk te maken. We gaan ervan uit dat de
eventuele financiële gevolgen gedekt worden uit de gemeentelijke bijdragen en dat de bijdrage
aan de GRJR niet stijgt
Wij verwachten van de GRJR dat de reële wachttijden inzichtelijk worden gemaakt.

Bij de vlaktakssystematiekvindt de verrekeningvan de realisatievan de daadwerkelijke
zorgkosten twee jaar na het boekjaar plaats. Wij stellen voor om op termijn de toepassing van het
vlaktakssysteem onder de loep te nemen.

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze meeneemt in de verdere besluitvorming rondom het opstellen
van de Programmabegroting 2022.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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