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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

 

Op 15 april 2020 deed u ons de concept programmabegroting 2021-2024 en de jaarstukken 2019 

toekomen.  

Wij constateren dat wij de stukken volledig en tijdig van u hebben mogen ontvangen, waarvoor dank. 

Wij hebben de stukken behandeld in de raadsvergadering van 9 juni 2020 en hebben besloten: 

 

Geen zienswijzen in te dienen op de concept programmabegroting 2021-2024 van de ODMH.   

 

Jaarlijks wordt een begroting gemaakt die uit gaat van ervaringscijfers van voorgaande jaren en waar 

de opbrengsten worden gebaseerd op de af te nemen uren door de deelnemers. Uit de resultaten van 

voorgaande jaren blijkt dat het resultaat van de jaarrekening over het algemeen binnen de afgesproken 

marges van +/- 5% van de begroting blijft. Alle deelnemers worden daarnaast ook elke twee maanden 

geïnformeerd over de voortgang van de gemaakte uren, waarmee eventuele tussentijdse bijsturing ook 

mogelijk is. Mede hierdoor is er geen reden voor de gemeente Zuidplas om op de programmabegroting 

van de ODMH een zienswijze in te dienen. 

 

We bedanken de ODMH voor de geleverde inzet en prettige samenwerking. We kijken er naar uit deze 

samenwerking de komende jaren voort te zetten.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u evenwel vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen de bovengenoemde behandelaar, op telefoonnummer 0180-330300. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas, 
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P. van Vugt     J.F. Weber 

Griffier      Voorzitter  

 
 

 

 


