
 
 gemeente Krimpenerwaard  Postbus 51  2820 AB Stolwijk 

 www.krimpenerwaard.nl 

 
 

 
 Yes 
Omgevingsdienst Midden-Holland ( ODMH ) 
De heer A. Mutter 
Postbus 45 
2800 AA  GOUDA 

*20-0010612* 
20-0010612 

 
 
 

 Uitgaand Begroting en jaarstukken ODMH 
  

LOCATIE: Stolwijk DOCUMENTNUMMER: 20-0010612 BEHANDELD DOOR: M. Sanders 

UW BRIEF: 15 april 2020 ZAAKNUMMER: ZK20002350 TELEFOON: 14 0182 

UW KENMERK:  BIJLAGE(N): - E-MAIL: info@krimpenerwaard.nl 
Geen mandaat 

 

VERZENDDATUM:  

 

ONDERWERP:  Zienswijze programmabegroting 2021-2024 

 
 
Beste meneer Mutter, 

De door u toegestuurde Jaarstukken 2019 en de concept Programmabegroting 2021 - 2024 zijn behandeld in de 
raad van 26 mei 2020. De raad heeft kennis genomen van deze stukken en heeft besloten tot het indienen van 
de zienswijze dat kan worden ingestemd met de voorliggende begroting. 
 
Wel vragen wij uw aandacht voor de volgende twee onderwerpen: 
 

1. In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Dat heeft ook 
mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de financiële positie van de Gemeenschappelijke 
Regelingen in 2020 en 2021. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 was uiteraard nog 
onvoldoende in beeld welke effecten dit precies kunnen zijn. Wij verzoeken u in de tussentijdse 
rapportage(s) 2020 en 2021 hierover een meer actueel beeld te geven. 

 
2. De invoering van de Omgevingswet kent verregaande consequenties voor de wijze voor het handelen 

van de gemeenten maar ook voor u, als Gemeenschappelijke regeling. En ook voor onze samenwerking 
en werkafspraken. Inmiddels is duidelijk dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 
nader order is uitgesteld. Wij willen de gegeven extra tijd volop benutten, zodat we straks op de 
beoogde startdatum als gemeente Krimpenerwaard ‘omgevingswetproof’ zijn. Wij vertrouwen erop dat 
ook uw organisatie, zoals u ook aangeeft in uw begroting, daarvoor de nodige inzet blijft plegen. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, 
de secretaris (wnd.), de burgemeester, 
  
 

J. Hennip  mr. R.S. Cazemier 
 
 


