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onderwerp zienswijze gemeente Wijchen jaarrekening 2020 en  

begroting 2022
Verzonden

Geacht dagelijks bestuur, 

In uw brief van 31 maart 2021 biedt u de raad van Wijchen de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022. Wij sturen u 
hierbij onze zienswijze met de volgende opmerkingen.

Jaarrekening 2020
Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2020 en de door u voorgestelde 
resultaatbestemming met een tweetal uitzonderingen. 

In het kader van de inzet op corona is het begrijpelijk dat diverse werkzaamheden niet of 
in mindere mate hebben plaatsgevonden. Het voorstel is om bestemde reserve te 
vormen van € 699.000,- om de werkzaamheden alsnog uit te voeren en de kosten 
hiervoor niet alsnog ten laste komen van de gemeenten. Dit is slechts op onderdelen van 
deze reserve logisch bevonden. 

Wij gaan niet akkoord met de onderdelen:
1. Projectarchief verbetering DIV waar € 129.000,- extra is geraamd dan in 2020 

voorzien was. Dit bedrag dient meegenomen te worden in de reguliere begroting 
waarbij afgewogen moet worden of dit passend in relatie tot andere wensen en 
belangen. 

2. Optimaliseren HRM-processen waar € 100.000,- is geraamd om extra capaciteit in 
te huren om de overgang naar een nieuw systeem te faciliteren. Ook hiervoor 
geldt dat dit geen werkzaamheden zijn die door corona niet zijn uitgevoerd en in 
de begroting afgewogen dient te worden.  

Het bedrag van € 229.000,- niet op te nemen in de genoemde reserve bestaande uit 
€ 699.000,- zoals is voorgesteld, maar dit bedrag van € 229.000,-  uit te keren aan de 
deelnemende gemeenten. 

Ontwerpbegroting 2022
Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022:

1. Stemmen wij in met de ontwerpbegroting 2022 en de gevraagde extra bijdragen 
voor indexering, autonome ontwikkelingen, informatiebeveiliging (CISO) en voor 
aanpassing piket hoofofficier van dienst (HOVD). 
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2. Stemmen wij niet in met zes genoemde bezuinigingsopties om de niet-
doorgevoerde generieke korting te realiseren.  

3. Vragen wij zo spoedig mogelijk met reële bezuinigingsvoorstellen te komen die 
geen negatieve gevolgen hebben voor de operationele prestaties en 
dienstverlening en zodoende merkbaar zijn voor onze inwoners. Waarbij de eerder 
aangekondigde generieke korting voor de begroting van de VRGZ alsnog voor 
2022 en opvolgende jaren gerealiseerd kan worden. 

 
Coronacrisis
Wij willen nogmaals onze waardering uitspreken voor deze uitzonderlijke inzet die is 
gedaan en nog gaande is tijdens deze coronacrisis. Wij willen wij u vragen om ons op de 
hoogte te houden van de gevolgen die de VRGZ voorziet en ervaart als gevolg van de 
coronacrisis, en hoe daarmee wordt omgegaan. 

Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Wijchen,

M. van Beek 
voorzitter

drs A.B.Berendsen
griffier

 


