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Onderwerp Zienswijze begroting 2022 Werkzaak Rivierenland
Geacht bestuur,
Op 1 april 2021 heeft onze gemeenteraad de jaarstukken 2020 ontvangen en op 13 april 2021 de begroting 2022
van Werkzaak Rivierenland. Middels deze brief dienen wij onze zienswijze op de begroting 2022 in.
De Covid-19 pandemie heeft de gemeente West Betuwe en Werkzaak Rivierenland voor grote uitdagingen gesteld
om voorzieningen op het gebied van werk en inkomen goed uit te voeren en tegelijkertijd beleidsdoelstellingen te
verwezenlijken. Het is in goede samenwerking gelukt tijdelijke regelingen zoals de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)
uit te voeren. Dankzij een intensieve samenwerking wisten de inwoners deze regelingen te vinden en werden deze
doelmatig en efficiënt uitgevoerd. Dat ondanks deze uitdaging het beleidsdoel 2020 van 34% duurzame uitstroom
ruimschoots behaald is met 41% duurzame uitstroom is daarmee een zeer positief resultaat.
In de totstandkoming van de bestuurlijke agenda is uitgebreid gesproken over de toekomst van de
samenwerkende gemeenten binnen Werkzaak Rivierenland. Een aandachtspunt voor deze samenwerking is de
transparantie in de begroting met een duidelijkere relatie tussen de investeringen en opbrengsten. Zoals
opgenomen in het eindrapport van Berenschot over het actuele fundament onder de GR Werkzaak Rivierenland
heeft de bedrijfsvoering Werkzaak de bevoegdheid het businesscase denken toe te passen op de activiteiten van
Werkzaak. Wij onderschrijven dit belang voor een duurzame samenwerking.
Met in achtneming van de doorontwikkeling van het business case denken kunnen wij ons vinden in de door u
voorgestelde jaarstukken 2020 en begroting 2022.
Met vriendelijke groet,
De heer H. van der Graaff
griffier gemeente West Betuwe

drs. S. Stoop
burgemeester gemeente West Betuwe
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