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Geacht bestuur,

Met deze brief willen wij u onze zienswijze kenbaar maken inzake de concept begroting 2021 van 

uw stichting.

Wij hebben met interesse kennis genomen van de ontwikkeling die de stichting heeft doorgemaakt 

in de loop van 2019 als gevolg van de aanscherping van de Wet meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Wij zien uw organisatie als een belangrijke schakel in het bestrijden en 

voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gevolgen hiervan zijn immers levens 

bepalend voor de slachtoffers. Wij begrijpen zodoende ook dat het nodig is geweest dat de 

personele bezetting, onder invloed van de toename van meldingen, verruimd moest worden. Dit om 

te voorkomen dat er wachtlijsten en lange wachttijden ontstaan. 

Wij zien dat de concept begroting 2021 gelijk is, geïndexeerd weliswaar, aan die van 2020. Daaruit 

leiden wij af dat uw stichting nu staat als een robuuste tijd- en drukbestendige organisatie. Daarom 

verwachten wij dan ook dat u met uw begroting voor de komende jaren, gelijk aan 2020 en 2021, 

een pas op de plaats maakt. Wij begrijpen dat dit afhankelijk zal zijn van meer dan alleen interne 

factoren, maar vertrouwen erop dat u hier strak op zal sturen. Wij volgen ook daarin uw activiteiten 

met interesse. 

Inzake de gevolgen van Covid-19 weten wij evenmin als u of de effecten een slagschaduw zullen 

hebben. Als er sprake is van effecten op uw uitvoering worden wij graag tijdig door u geïnformeerd 

indien dit gevolgen heeft voor de nu voorliggende begroting.
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Gemeente Renkum

Wij wensen u veel succes toe voor het komend uitvoeringsjaar.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap
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