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Utrecht, 8 april 2021 
 
 
Onderwerp   
Ontwerpbegroting BghU 2022, (eerste) begrotingswijziging 2021 bij bestuursrapportage en de jaarstukken 2020 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij bieden wij u de Ontwerpbegroting BghU 2022 aan en ter informatie ook de jaarstukken BghU 2020. Met 
deze stukken laten wij u zien hoe wij 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 BghU 2022 
Op de Ontwerpbegroting BghU 2022 kunt u uw zienswijze indienen. In de ontwerpbegroting wordt tevens het 
meerjarenperspectief 2023-2025 geboden waarin de ontwikkelingen verder zijn vertaald naar planvorming en 
financiële consequenties. 
 
Wij verzoeken u uw zienswijze over deze ontwerpbegroting voor 28 mei 2021 schriftelijk kenbaar te maken aan het 
bestuur. Wij voegen uw reacties bij de ontwerpbegroting en zullen deze aanbieden aan het bestuur van BghU. Op 
1 juli 2021 ligt de ontwerpbegroting 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. 
 
Begrotingswijziging 2021 
In haar vergadering van 1 april jl heeft het bestuur besloten de begrotingswijziging 2021 expliciet te koppelen aan 
de 1e bestuursrapportage 2021  en de begroting 2021 tot die tijd niet te wijzigen. 
 
Jaarrekening 2020 
Daarnaast treft u, ter informatie, de jaarstukken 2020 aan. Het jaar is afgesloten met een positief rekeningresultaat 
van € 939.870 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 € 939.870 in de 
bestemmingsreserve voor de ICT-transitie en opgave waar BghU in de komende jaren voor staat.  
 
Hoogachtend, 
Het bestuur, namens deze, 
De secretaris,  
 
 
 
 
 
 
 
M. Vrisou van Eck MPM 
 



 

Bijlagen 
1. Ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenperspectief 2023-2025 
2. Jaarverslag -en jaarrekening 2020 


