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  Verzenddatum  

 

Onderwerp  

Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 

 

Geacht bestuur,  

 

Op 14 april 2022 ontvingen wij van u de concept jaarstukken 2021 en programmabegroting 

2023. Hierbij ontvang u onze zienswijze op deze stukken. 

 

Jaarstukken 2021 

Het begrotingsjaar 2021 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 82.949. Dit is 

een mooi resultaat. U stelt voor dit volledige resultaat uit te keren aan de deelnemende 

gemeenten. Wij kunnen daarmee instemmen.  

 

Programmabegroting 2023 

In de aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 lezen wij uw reactie op de ingediende 

zienswijzen op de Kaderbrief. Met betrekking tot de risicoreserve Contractgestuurde 

dienstverlening geeft u aan dat in de begroting 2023 geen inzet is geraamd, terwijl deze bij 

mutaties reserves in de jaarrekening 2021 nog met € 145.000 wordt aangevuld.  

 

In onze zienswijze hadden wij voorgesteld om de risicoreserve Contractgestuurde 

dienstverlening in 2023 niet aan te vullen en eventuele tekorten, danwel overschotten, alleen 

voor rekening te laten komen van gemeenten die dat desbetreffende onderdeel afnemen. 

Graag agenderen wij dit voorstel voor regionaal overleg, alvorens er nieuwe stortingen 

plaatsvinden bij de jaarrekening 2022. 

 

Verder constateren wij met regelmaat dat gemeenten een (klein) bedrag moeten bijplussen 

op de vastgestelde begroting van Regio Rivierenland. Aan het einde van het jaar gaat het 

dan over een aanzienlijk bedrag. In de regel betreft het structurele kosten. Wij zien graag 

vooraf een sluitende begroting, waarin deze kosten allemaal worden meegenomen. 
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Verder zijn wij zeer content met de behaalde resultaten en inzet en zien de verdere 

samenwerking met vertrouwen tegemoet. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met team  Stafbureau. Dit kan via e-mail naar 

info@maasdriel.nl of telefoonnummer 14 0418. Graag hierbij het kenmerk 318410 

vermelden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, 

de secretaris      de burgemeester, 

 

 

 

 

S.M.A. de Croon, l.s.     H. van Kooten 
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