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Geachte mevrouw Rigter,
Op 15 april 2020 ontvingen wij de ontwerpbegroting 2021, hartelijk dank daarvoor. We maken graag
van de gelegenheid gebruik om onze zienswijze aan u kenbaar te maken.
Zienswijze
Hierbij ontvangt u onze zienswijze:
A) de raad stemt in met de ontwerpbegroting 2021;
B) we verzoeken de GGDrU om de (financiële) gevolgen van de coronacrisis in beeld te
brengen en de gemeente hierover te informeren zodra dit mogelijk is;
C) als aandachtspunt geven we mee dat de kostenstijging voor toezicht kinderopvang voor
ons niet herleidbaar is en de rijksmiddelen hiervoor ontoereikend lijken te zijn. We
ontvangen hier graag een nadere toelichting op.
Dank voor de inzet van de GGDrU tijdens de coronacrisis.
Wij willen onze waardering uitspreken voor de manier waarop de GGDrU zich inzet voor de
bestrijding van het corona-virus. We hebben veelvuldig met u als crisisorganisatie contact, waarbij
uw organisatie een grote rol vervult in de bestrijding van het virus. Wij begrijpen goed dat het jaar
2021 anders zal zijn dan u in de ontwerpbegroting heeft proberen weer te geven en hebben daar
begrip voor. We willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor uw adequate optreden
en samenwerking bij deze crisis.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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