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Uw kenmerk

Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Beste mevrouw Rigter,

Zienswijze
Hierbij ontvangt u onze zienswijze:
- We stemmen in met de begrotingswijziging 2022-1.
- Daarbij realiseren we ons dat in deze begrotingswijziging geen rekening is gehouden
met de financiële consequenties van uw recent genomen besluit om te stoppen met
het GGiD.
- Over deze financiële consequenties maken wij ons zorgen.
- Wij gaan ervan uit dat de financiële consequenties zoveel mogelijk tot een minimum
worden beperkt en incidenteel van aard zijn.
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Op 22 september ontvingen wij de begrotingswijziging 2022-1, hartelijk dank daarvoor. We
maken graag van de gelegenheid gebruik om onder voorbehoud van instemming van de
raad onze zienswijze kenbaar te maken.

-

-

Indien de financiële consequenties structureel van aard worden, waarbij sprake is
van een wijziging van de inwoner- of kindbijdrage, dan vragen wij u om een extra
begrotingswijziging (2022-2) voor zienswijze aan de raden voor te leggen.
Informatie over de definitieve afronding van het GGiD en de vervolgstappen om te
komen tot een nieuw systeem zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Op 21 december maken wij onze definitieve zienswijze aan u kenbaar. We gaan ervan uit u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

Angelique Noordhuis
Manager Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid

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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