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Geacht bestuur,

U heeft ons het concept jaarverslag 2021 en ontwerpbegroting 2023 toegezonden, om de 

gemeenteraad de gelegenheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen. De raad heeft deze 

stukken in de vergadering van 9 juni 2022 behandeld. Hieronder treft u de zienswijze van de raad aan. 

Allereerst spreken we onze waardering uit voor de inzet van alle medewerkers van GR Drechtwerk in 

2021. Het was opnieuw een uitdagend jaar door de aanhoudende impact van Corona. Toch heeft 

Drechtwerk als bedrijf goed kunnen doordraaien en zijn de (financiële) resultaten stabiel gebleven. 

Het jaar 2023 wordt een spannend jaar waarin de GR Drechtwerk eindelijk het samengaan met de GR 

Sociaal per 1 januari 2023 concreet vorm zal geven. Graag worden we goed op de hoogte gehouden 

van de voortgang, zodat wij ons aandeel in de onderliggende besluitvorming soepel kunnen oppakken. 

Ook worden we graag geïnformeerd over de concrete voordelen in de (financiële) bedrijfsresultaten 

die u verwacht, door de ingezette verbetering in de bedrijfsvoering. 

Tot slot realiseren we ons, net als elk jaar, dat de kosten op de gemeentebegroting mede vanwege de 
onzekere tijden substantieel blijven. We staan daarin gezamenlijk nog steeds meerjarig voor grote 
financiële uitdagingen en houden daarin graag samen met u, vinger aan de pols. 

Algemeen.

We zien op dit moment de prijzen stijgen en de kosten oplopen. Dit zal ook gevolgen hebben voor 

CAO besprekingen en de omvang van loonkosten. Daarbij komen ook de na-ijleffecten van Covid en 

een eventuele nieuwe Covid-golf eind 2022 en begin 2023. Dit kan de budgetten verder onder druk 

zetten. Deze risico's spelen bij gemeenten maar ook bij onze partners. 

Wij gaan ervanuit dat u deze ontwikkelingen zo veel als mogelijk binnen de eigen exploitatie probeert 

op te vangen. Wij vragen u dit goed te monitoren en ons tijdig te informeren. Wij begrijpen dat naast 

efficiencywinst ook aanpassing van beleid aan de orde zal zijn. Aanpassing die om bestuurlijke keuzes 

vraagt en waarbij stapeling van effecten voorkomen moet worden. Wij verzoeken u in deze 

ontwikkeling pro actief de gemeenten op te zoeken om zo gezamenlijk te kijken naar optimale 

oplossingen.



Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend,

de griffier, de waarnemend burgemeester,

drs. ing. M.A.P. Muijzer- van der Heijden mr. drs. A.M.M. Jetten


