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Beste leden van het dagelijks bestuur,

Met interesse hebben wij kennis genomen van de jaarstukken voor 2021. De stukken zijn helder 

geformuleerd en goed leesbaar. Uit de stukken komt duidelijk naar voren dat u naast de 

uitdagingen waarvoor u al staat in 2021, de effecten van de covid-19 crisis ook niet ongemerkt  

voorbij zullen gaan.

De continuïteit van zorg is voor onze inwoners van groot belang. Door de huidige crisis staat deze 

onder druk. Wij vertrouwen op de expertise en inzet van de module Inkoop dat de zorgcontinuïteit 

gewaarborgd wordt. Wij vragen u ons daar actief van op de hoogte te houden, zodat onze raad een 

goed beeld heeft van de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. 

Begrotingswijziging 2020 

De aanleiding voor de wijzigingen is duidelijk. Ten aanzien van de extra taak met betrekking tot 

kwaliteit verwachten wij daarvan de eerste resultaten in het jaarverslag 2020 terug te zien.

Begroting 2021

Uit de stukken blijkt dat u zich blijft inzetten om bezuinigingsdoelstellingen te behalen. Het binnen 

de nullijn blijven voor de module onderwijs spreekt hierin voor zich. Wij vertrouwen erop dat u waar 

mogelijk deze lijn voortzet.

Wij realiseren ons dat er voor 2020 zowel als voor 2021 door covid-19 onvoorspelbare effecten 

kunnen optreden, die noodzaken tot nieuwe aanpassingen. Wij hopen dat deze minimaal zullen zijn. 

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw taken en blijf vooral ook gezond.

Met vriendelijke groet,
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