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Jaarlijks ontvangt u het concept van de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden voor de
zienswijze procedure. Dit jaar ontvangt u de concept begroting 2021 uiterlijk op
1 mei 2020. Dat is wat later dan gebruikelijk.

De reden van de vertraging is dat het gezien de huidige omstandigheden en onzekerheden wat meer tijd heeft gekost
om te komen tot de uitgangspunten voor die begroting.
Inmiddels heeft het Drechtstedenbestuur die uitgangspunten vastgesteld, met een breed draagvlak bij de
portefeuillehouders financier' en sociaal domein van de gemeenten en de GRD. Het DSB vindt en vond dat brede
draagvlak belangrijk, en de noodzakelijke zorgvuldigheid om dat te bereiken heeft wat extra tijd gekost.

Consequentie is dat de gemeente minder tijd heeft voor het indienen van de zienswijze, waarbij strikt genomen de
wettelijke periode van 8 weken nog wel beschikbaar is; de vaststelling van de begroting is in de vergadering van de
Drechtraad op 7 juli 2020. Bespreking in de carrousel van de Drechtraad staat gepland op 2 juni 2020.

Gezien het belang van de gemeentelijke zienswijze vragen wij u de procedure daarvoor waar mogelijk te bevorderen.
In deze tijd waarin het corona -virus met de beheersmaatregelen diepe effecten heeft op onze samenleving, kunnen
we ons voorstellen dat het mogelijk niet allemaal precies lukt in de termijnen. Daarom vraagt het van ons ook
souplesse in de processen.

Indien het ook dan niet lukt de zienswijze tijdig door uw gemeenteraad te laten vaststellen, verzoeken wij u de
concept-zienswijze van uw college aan het Drechtstedenbestuur ter beschikking te stellen.
Verder vragen_wij u de zienswijze of concept-zienswijze ook rechtstreeks via de regiogriffie naar de Drechtraad te
sturen.
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