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Korte samenvatting:
Conform de wet gemeenschappelijke regelingen legt het college u hierbij de jaarstukken 2019, de
actualisatie 2020 en de concept begroting 2021 ter zienswijze aan u voor.
De financiën van de deelnemende gemeenten staan onder grote druk en dat betekent ook wat voor
de gemeenschappelijke regelingen. Een discussie over de taken in relatie tot de ontwikkelingen (met
mogelijk een grote financiële impact) vraagt om een zorgvuldige afweging van het bestuur en
scherpe keuzes. Eind oktober 2020 is dit aan bod gekomen tijdens het bestuurlijk overleg. Er zal zo
spoedig mogelijk onderzoek gedaan wordt in de taakstellende bezuinigingen en dat de VRG wordt
opgeroepen de raad te informeren over de (tijdstippen en) opbrengsten van dat onderzoek.
Het college stelt u voor kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en geen zienswijze voor de
actualisatie van de begroting 2020 en de conceptbegroting 2021 in te dienen, maar wel als
aandachtspunt mee te geven dat de raad kennis heeft genomen van de voorbereidingen die worden
getroffen om de taakstellende bezuinigingen in beeld te brengen en zij de VRG oproept om de raad
over de (tijdstippen en) opbrengsten te informeren.
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of
opmerking.
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