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Geacht bestuur,

Op 12 april jl. zond u ons het ontwerp voor de programmabegroting 2020-2023 en het 
voorstel voor de resultaatbestemming naar aanleiding van de jaarstukken 2018. Daarbij 
wordt uw raad in de gelegenheid gesteld uiterlijk 27 juni aanstaande hierover een zienswijze 
te geven. Hierbij geven wij u onze zienswijze:

Ten aanzien van de programmabegroting 2020-2023:

Programma Inkoop en Contractbeheer:
In 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Graag zouden wij zien dat voor 
de inkoop van inburgeringscursussen in het kader van deze nieuwe wet middelen 
worden geraamd in de begroting 2020;

De regio doet onderzoek naar de mogelijkheden om het doelgroepenvervoer in te 
besteden en mogelijk start een inbesteding al in 2020. Graag zien wij dat in de 
begroting hierop wordt ingegaan en wij verzoeken u eventuele risico’s goed te 
benoemen.

Programma Jeugd en gezin:
Graag zouden wij zien dat ook het gebruik van de opvoedcoach wordt vertaald in de 
begroting 2020.

- Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
In het schema met de kostenraming staat vermeld dat in 2020, ten opzichte van 
2019, de totale kosten dalen met ca C 100.000 en de salariskosten met ca C 30.000. 
In de toelichting staat echter dat deze kosten stijgen. Graag ontvangen wij een 
toelichting op deze inconsistentie. En wij verzoeken u zo nodig zaken te corrigeren.
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- Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
In het schema met de kostenraming staat vermeld dat in 2020, ten opzichte van 
2019, de totale kosten dalen met ca. 167.000. In de toelichting staat echter dat deze 
kosten stijgen; loonkosten stijgen met 3,70fo en de inflatie op materiële kosten betreft 
2,50/). Graag ontvangen wij een toelichting op deze inconsistentie. En wij verzoeken u 
zo nodig zaken te corrigeren.

- Programma Grondstoffen en afvalstoffendienst
In de toelichting op de cijfers wordt vermeld dat de materiële kosten in 2020 met ca 
ë 650.000 toenemen. Uit het schema blijkt echter dat de toename in 2020, ten 
opzichte van 2019, ca 6 940.000 bedraagt. Graag ontvangen wij een toelichting 
hierop. En wij verzoeken u zo nodig zaken te corrigeren.

Ten aanzien van het voorstel over de resultaatbestemming delen wij u mee dat wij daarmee 
kunnen instemmen.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

gemeester en wethouders van Wijdemeren, 
griffier, de burgemeester,

'e Heus
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