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Beste leden van het Algemeen Bestuur,

Wij hebben met interesse kennisgenomen van de conceptbegroting 2021. Het is een overzichtelijk 

en goed leesbaar stuk, waarvoor onze complimenten. U geeft een duidelijk inzichtelijke weergave 

van de taken die u namens onze gemeenten uitvoert. Ook de kosten geeft u helder weer.

In onze zienswijze op de conceptbegroting 2020 hebben wij u verzocht om kritisch te kijken naar uw 

taken en de uitvoering daarvan om binnen de financiële kaders te blijven en waar mogelijk tot 

bezuinigingen te komen. Wij hebben u opgeroepen om met gemeenten mee te bewegen in 

verandering voor gemeenten door de klemmende financiële kaders waarbinnen wij uitvoering 

moeten geven aan de ons opgelegde taken. 

Wij zijn daarom ook blij om vast te kunnen stellen dat u aan deze oproep gehoor geeft. Ten eerste 

omdat u, zij het incidenteel, uw begroting over een periode van twee jaar met 1.5 mio verlaagd. 

Daarnaast, ten tweede, zien wij met interesse de benchmark tegemoet en kijken ook uit naar de 

behandeling van de uitkomst van de kerntakendiscussie. Wij horen dan ook graag van u hoe en op 

welke wijze u ons als raden hierin meeneemt. Tot die tijd kunnen wij instemmen met het verlengen 

van de verdeelsleutels zoals deze nu zijn ingericht, in afwachting van de uitkomsten van het 

benchmark onderzoek en de kerntakendiscussie.

Onzekerheden implementatie Wet verplichte GGZ

Inde begroting geeft u aan dat het nog niet goed in te schatten is hoeveel middelen er nodig zijn 

voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ in 2021. U monitort de uitgaven in 2020 om tot een 

goede begroting hiervan te komen. Wij vertrouwen erop dat u ons op deze ontwikkelingen 

meeneemt en ook bij de implementatie rekening houdt met de beperkte gemeentelijke budgetten.

Wij wensen u een succesvol uitvoeringsjaar toe.

Met vriendelijke groet,
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