
Werkzaak Rivierenland
Postbus 321
4190 CH  GELDERMALSEN

Zaltbommel, 17 juni 2021

Geacht bestuur,

Op 2 april 2021 hebben wij uw brief inzake de concept Jaarstukken 2020 ontvangen. U stelt ons  
daarbij in de gelegenheid om onze zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van 
Werkzaak Rivierenland. De concept Jaarstukken 2020 is behandeld in de raadsvergadering van 
17 juni 2021. 

Om te beginnen willen wij  graag onze waardering uitspreken dat u ondanks de coronacrisis  
goede resultaten laat  zien en met snelheid en voortvarendheid de uitvoering van de TOZO-
regeling heeft opgepakt. Wij willen dan ook onze dank uitspreken naar uw medewerkers voor 
hen inzet in deze huidige tijd. 

Verbeterslag jaarstukken
In  de  concept  Jaarstukken  2020  is  een  verbeterslag  zichtbaar  ten  opzichte  van  de  vorige 
jaarstukken, dit komt de leesbaarheid en de beoordeling ten goede. Wij gaan er vanuit dat u hier  
de komende jaren aan blijft werken. 

Beleidsdoelstellingen
U heeft voor een groot deel uw beleidsdoestellingen behaald, waarvoor onze waardering. Voor 
de  niet  behaalde  doelen,  groepsplaatsingen  en  groepsdetacheringen,  heeft  u  een  goede 
verklaring gegeven.  

Resultaatbestemming bedrijfsvoeringsresulaat
U stelt  voor  om een deel  van  het  positieve  bedrijfsvoeringsresultaat  te  bestemmen voor  de 
volgende onderdelen:

- eerder genomen besluit overheveling budget voor noodzakelijke investeringen;
- Regio Deal cofinanciering;
- ophogen algemene reserve naar € 2.1 miljoen voor afdekken risico’s;
- TOZO bedrijfsvoeringskosten.
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Wij  gaan  akkoord  met  de  door  u  voorgestelde  resultaatbestemming  van  het 
bedrijfsvoeringsresultaat. 

Tot slot
Wij  stemmen in  met  de concept  Jaarstukken 2020 en verzoeken u deze zienswijze mee te 
nemen ter bespreking in het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel,
de secretaris, de burgemeester

B. (Bart) Verhagen P. C. (Pieter) van Maaren

2


