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Op 13 april 2021 hebben wij uw brief inzake de concept Begroting 2022 ontvangen. U stelt ons 

daarbij in de gelegenheid om onze zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van 

Werkzaak Rivierenland. De concept Begroting 2022 is behandeld in de raadsvergadering van 17 

juni 2021.  

 

Businesscase denken 

Wij zien dat u in de Begroting 2022 de eerste stappen heeft gezet met het toepassen van het 

zogenaamde ‘businesscase denken’. Hiermee komt u tegemoet aan de wens van de gemeente 

voor meer transparantie in de uitvoering en inzicht in het voorgenomen beleid. Wij gaan er vanuit 

dat u hier de komende jaren aan blijft werken en denken hier graag in mee.  

 

Gevolgen coronacrisis 

Gelet op de coronacrisis blijft het een uitdaging om een goede raming te maken voor 2022. Voor 

de financiële verwerking in de begroting bent u uitgegaan van het scenario basis herstel. Wij 

vertrouwen erop dat u ons informeert over de voortgang van dit scenario middels de 

maandrapportages.  

 

Tot slot 

Wij stemmen in met de concept Begroting 2022. Ook in 2022 zullen de gevolgen van de 

coronacrisis voor uw dienstverlening en medewerkers merkbaar zijn. Wij wensen u in deze 

onzekere tijd succes met de uitvoering van uw werkzaamheden. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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