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Onderwerp: zienswijze begroting Werkzaak 2022 
 

 Opheusden, 10 juni 
  
  

Geacht bestuur, 
 
Op 13 april jl. ontvingen wij van u de concept begroting Werkzaak Rivierenland 2022. U stelt ons 
daarbij in de gelegenheid onze zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur van de GR. De 
begroting is behandeld in de raadsvergadering van 10 juni 2021. 
 
Zienswijze: 
Wij hebben kennis genomen van de concept-begroting 2022. Wij zijn zeer verheugd over de 
aangepaste programma-indeling, welke in onze ogen de transparantie van de begroting sterk 
verbetert. Daarnaast hebben wij begrip voor de onzekere omstandigheden waaronder de begroting is 
opgesteld en waardering voor de mate waarin uw organisatie hierin is geslaagd. 
 
Echter, er is ook een groot punt van zorg. Er is al jaren discussie over de wijze waarop kosten binnen 
de GR worden toegerekend naar deelnemende gemeenten. Deze toedeling maakt niet alleen geen 
helder onderscheid naar de taakvelden Participatiewet en Sociale Werkvoorziening. Ook worden een 
aantal gemeenten onevenredig belast. Na een lang en intensief traject dachten wij als gemeente 
deze periode achter ons te laten, nadat een nieuwe financiële verdeelsystematiek werd 
gepresenteerd. Tot onze grote teleurstelling heeft het Dagelijks bestuur ervoor gekozen deze nieuwe 
systematiek niet toe te passen in de voorliggende concept-begroting. Als reden geeft u op dat nog niet 
alle gemeenteraden hebben ingestemd met het wijzigingsvoorstel van de GR. 
Wij zijn de mening toegedaan dat toepassing van de kostentoedeling waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen SW en P-wet, niet afhankelijk is van een GR wijziging. En op deze wijze de concept-
begroting geen reëel beeld geeft van de gemeentelijke bijdrage in 2022. Dit leidt ertoe dat wij geen 
instemming verlenen met de voorliggende conceptbegroting. 
 
Oproep: 
Er is, en niet zonder slag of stoot, een tot op detail uitgewerkt voorstel voor een nieuwe 
kostentoedeling binnen de GR tot stand gekomen. Over dit voorstel bestaat brede consensus, zowel 
binnen het Algemeen Bestuur als ook bij de raden. Wij roepen het Algemeen Bestuur dan ook op om,  
binnen haar bevoegdheid, een begroting voor het jaar 2022 vast te stellen op basis van deze nieuwe 
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kostentoedeling. En zodoende niet alleen een realistische begroting vast te stellen, maar ook om 
recht te doen aan het reeds doorlopen traject en de onderlinge samenwerkingsrelatie. 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
de griffier,                                           de voorzitter, 
 
 
E. van der Neut,                                  A.J. Kottelenberg 

 
 
 

 


