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Beste bestuursleden,

Wij hebben met interesse kennis genomen van uw ontwerp begroting 2020 en de organisatie 

ontwikkeling die u hierin schetst om de kwaliteit van uw dienstverlening te borgen. Ten aanzien van 

de door u voorgestelde opbouw van een reserve ter dekking van risico’s scharen wij ons achter de 

mening van de portefeuillehouders en wachten wij de uitkomst van de evaluatie af.

De toelichting die u geeft in uw ontwerp begroting is helder. 

Wij zijn blij dat u gehoor hebt gegeven aan ons eerdere verzoek om een vergelijking te kunnen 

maken met andere Veilig Thuis organisaties in het land op het niveau van kosten. Wij realiseren ons 

dat deze vergelijking geen inzicht biedt in de wijze van dienstverlening, maar het is duidelijk dat u 

ook scherp let op de kosten die moeten worden gemaakt.

Wij vertrouwen erop dat u deze lijn voortzet. Gemeenten zitten in zwaar weer en wij zijn van 

mening dat gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Stichting Veilig Thuis valt, met de 

gemeentelijke ontwikkelingen moeten meebewegen. Wij zien dan ook met interesse de 

voorgenomen evaluatie tegemoet die meer informatie achter de nu gepresenteerde cijfers zal 

geven.

In de ontwerp begroting 2020 wordt naast de loon- en prijsindexatie voorcalculatie 2020 en de 

nacalculatie over 2018 ten opzichte van 2019 extra budget gevraagd voor een tweetal noodzakelijk 

geachte diensten in het kader van ziekteverzuim en het voorkomen daarvan. Tevens verzoekt u om 

uitbreiding met 0.8 fte ondersteunend personeel. In het licht van de financiële uitdagingen waar wij 

de komende jaren voor staan zoals hierboven vermeld, menen wij dat er geen plaats is voor deze 

kosten verhogende uitbreiding. Wij realiseren ons dat het effect hiervan mede afhankelijk is van de 

inbreng van andere gemeenten. 
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Gemeente Renkum

Wij vertrouwen erop dat u begrip hiervoor heeft en dat u de uitvoering op een andere manier 

binnen de bestaande budgettaire kaders gestalte kunt geven.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte A.M.J. (Agnes) Schaap
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