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 Onderwerp  Zienswijze Begroting 2022 Regio Rivierenland 
  
  
 Geacht bestuur, 
  

 
Wij bedanken u voor het toezenden van uw Begroting 2022 en de mogelijkheid hierover een 
zienswijze uit te brengen. Wij hebben kennisgenomen van de begroting en deze behandeld in onze 
beeldvormende vergadering op 2 juni en de raadsvergadering op 10 juni. 
 
De Begroting 2022 
Wij kunnen ons vinden in de Begroting 2022. Deze is opgesteld in lijn met de kaderbrief die we eerder 
van u ontvingen. Het is goed te zien dat u in deze begroting het tekort op het programma 
Contractgestuurde dienstverlening heeft opgelost en ook op dit onderdeel een sluitende begroting 
presenteert na een aantal jaren van tekorten. 
 
Inzicht en sturingsmogelijkheden voor onze raad 
In de begroting zien wij diverse activiteiten die gericht zijn op versterking van onze regio. We lezen dat 
2022 in het teken staat van uitvoering van een aantal belangrijke overkoepelende beleidsdocumenten. 
Maar u vraagt ook aandacht voor nieuwe onderwerpen waarop regionale regie belangrijk is, zoals 
stikstof, het luchtruim en de nieuwe Wet inburgering. Wij herhalen graag wat al eerder is benadrukt: 
een sterke betrokkenheid van gemeenteraden op dergelijke belangrijke onderwerpen is belangrijk, 
omdat wij met elkaar de regio vormen.  
 
De betrokkenheid van de raad zou wat ons betreft in ieder geval versterkt moeten worden rondom de 
contractgestuurde dienstverlening. Het is voor ons op dit moment lastig om op basis van de inzichten 
die u verstrekt voldoende grip te houden op de ontwikkelingen binnen dit programma, terwijl hier 
belangrijke taken worden uitgevoerd met gemeentelijke financiële middelen. In het komende jaar 
staan hier belangrijke beslissingen voor de deur, zoals de vraag of we ook vanaf 2023 onze inkoop 
voor Wmo/Jeugd door u laten uitvoeren via een nieuwe dienstverleningovereenkomst (DVO). Het is 
belangrijk dat raden hier aan de voorkant kaders kunnen meegeven en aan de hand van een 
verantwoording kunnen zien hoe hiermee is omgegaan. Uiteraard denken wij graag met u mee over 
de wijze waarop dit kan worden vormgegeven.   
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Tot slot 
Wij vertrouwen erop u met deze zienswijze voldoende geïnformeerd te hebben. Wij wensen u veel 
succes met de uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit de begroting.  
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
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