
 
 

 

Tiel, 29 maart 2021  

  

Onderwerp:  Zienswijzen op jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 van de Uitvoeringsorganisatie  

 Breedbandnetwerk Rivierenland 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
 
Jaarstukken 2020 
In de vergadering van 18 maart 2021 heef ons Dagelijks Bestuur ingestemd met de jaarstukken 2020. U treft een exemplaar 
bijgevoegd aan inclusief de goedkeurende controleverklaring van de accountant.   
Wij verzoeken u de gemeentelijke zienswijze op deze jaarstukken uiterlijk 15 juni 2021 bij ons in te dienen, zodat alle 
reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur op 24 juni 2021. 
 
Kadernota 2022 en concept begroting 2022  
In de vergadering van 18 maart jl. heeft ons Algemeen Bestuur de kadernota 2022 vastgesteld. Deze kadernota beschrijft de 
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de concept begroting 2022.  U treft de kadernota 2022 als bijlage 
ter kennisname aan.  
In de vergadering van 18 maart jl.  heeft ons Dagelijks Bestuur de concept begroting 2022 voorlopig vastgesteld. Zie bijlage.  
Wij verzoeken u uiterlijk 15 juni 2021 de gemeentelijke zienswijzen op de concept begroting 2022 bij ons in te dienen, zodat 
alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur op 24 juni 2021.  
 
Dashboard UBR 
De UBR heeft een financieel dashboard ontwikkeld waarin aan de hand van een aantal grafieken o.a. de investeringen, 
opbrengsten, prognoses zowel budgettair als uitputting technisch in beeld worden gebracht.  Het ligt in ons voornemen om 
de dashboard o.a. in onze platformbijeenkomst te presenteren.  Ter kennisname treft u een geprinte versie van deze 
dashboard aan met een korte beschrijving per grafiek.    
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 
de secretaris,  de voorzitter, 

  
C.P.S. Herms  C.A.H. Zondag 
 

Bijlage(n): 
- Kadernota 2022 UBR 
- Concept begroting 2022 UBR 
- Jaarstukken 2020 UBR 
-  Dashboard UBR 

  

 

Aan  
- het College van Burgemeester en Wethouders van de  
 lidgemeenten van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk  
 Rivierenland (UBR)  
 t.a.v. de secretaris 
 
- de raden van de lidgemeenten van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 

Rivierenland (UBR)  
t.a.v. de griffier    

  

 

Bezoekadres:  

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, Tiel  

Postadres:  

Postbus 137, 4000 AC Tiel 

Telefoon: 085-4000814 

E-mail:    info@ubrivierenland.nl 

Website: www.ubrivierenland.nl   

BNG IBAN: NL79 BNGH 0285180290 

KvK: 76907694 

BTW: NL860835546B01 


