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Utrecht, 9 april 2020

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2021, eerste begrotingswijziging 2020 en het jaarverslag incl. jaarrekening 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2021 aan gecombineerd met de eerste begrotingswijziging 2020 en de
jaarstukken 2019. Met deze stukken laten wij u zien hoe we nu en in de komende jaren uw belastingtaak efficiënt
en kwalitatief goed blijven uitvoeren. U kunt als raad met behulp van deze stukken uw gemeenschappelijke
regeling controleren en zo nodig bijsturen.
Ontwerpbegroting 2021
Op de ontwerpbegroting 2021 kunt u uw zienswijze indienen. In de ontwerpbegroting wordt tevens het
meerjarenperspectief 2022-2024 geboden waarin de ontwikkelingen zijn vertaald naar planvorming en financiële
consequenties.
Wij verzoeken u uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 voor 15 mei 2020 schriftelijk kenbaar te maken
aan het bestuur. Wij voegen uw reacties bij de ontwerpbegroting en zullen deze aanbieden aan het bestuur. Op
25 juni 2020 ligt de begroting 2021 ter vaststelling voor aan het bestuur. Na vaststelling bieden we de begroting
aan de provincie als toezichthouder.
Wellicht ten overvloede attenderen wij u er op de ontwerpbegroting ter inzage te leggen en tegen betaling
beschikbaar te stellen. De gemeenten en het hoogheemraadschap publiceren deze terinzagelegging en de
verkrijgbaarstelling.
Eerste begrotingswijziging 2020
De gevraagde wijziging betreft het vormen van een bestemmingsreserve van € 100.000 (€ 50.000 in 2020 en €
50.000 in 2021) en het besluit om de € 155.000 niet in een bestemmingsreserve te laten stoppen. De initiële
begroting 2020 zal worden verlaagd met € 205.000 (€ 155.000 + € 50.000). De deelnemersbijdrage 2020 zal
overeenkomstig met dit bedrag worden verlaagd, met uitzondering van gemeente Stichtse Vecht (deelnemer per
1 januari 2020). De toelichting kunt u terugvinden in de eerste begrotingswijziging 2020. Op de eerste
begrotingswijziging 2020 kunt u uw zienswijze indienen.
Wij verzoeken u uw zienswijze voor 15 mei 2020 schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur.

Jaarrekening 2019
Daarnaast treft u, ter informatie, de Jaarrekening incl. Jaarverslag 2019 aan. Het jaar is afgesloten met een
positief rekeningresultaat van € 191.459 en een goedkeurende accountantsverklaring op het gebied van
getrouwheid en rechtmatigheid. Het resultaat zal conform het besluit van het bestuur als volgt worden bestemd:
een dotatie van € 91.459 aan de algemene reserve en het vormen van een bestemmingsreserve van € 100.000.

Hoogachtend,
Het bestuur, namens deze,
De secretaris,

M. Vrisou van Eck MPM
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