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Geacht bestuur.
Wij hebben uw brief van 25 november 2019 m.b.t. de te hanteren kaders voor de
ontwerpbegroting 2021 ontvangen. In deze brief vraagt u onze zienswijze hierover in te
dienen voor 1 februari 2020.
In onze vergadering van 30 januari 2020 hebben wij besloten de door u genoemde
kaders voor de op te stellen ontwerpbegroting 2021 te volgen.
Hierbij maken we nog de volgende opmerkingen:
 Het regionale beleidskader “Werk Voorop” is het (vanzelfsprekende) uitgangspunt
voor de begroting 2021. Wij willen graag zien welke verschuivingen
(consequenties) dit beleidskader (c.q. de DVO) veroorzaakt in de begroting voor
2021 (bijvoorbeeld in vergelijking met die van 2018 en 2019). Wij kunnen ons
voorstellen dat dat niet over de hele linie kan, maar bijvoorbeeld wel op een
aantal speerpunten: wat betekent meer lokaal/integraal werken, wat betekent
meer investeren in kandidaten, op welke wijze komen focusgroepen (en dan in
het bijzonder de nieuw toegevoegde focusgroep “ouderen”) terug in de begroting?
 U gaat onderzoeken of een vorm van ontschotting haalbaar is”. Aan welke vormen
van ontschotting denkt u? Heeft u ook specifieke groepen op het oog?
 U benoemt in uw brief “Perspectief op werk”. Welke plek krijgt dit in de begroting?
 Met de nieuwe inburgeringswet die waarschijnlijk per 1-1-2021 ingaat (en
daarmee de verantwoordelijkheden weer bij de gemeenten legt), brengen wij door
middel van het project “klaar voor de start” structureel taken, waaronder de
Nederlandse taal, normen & waarden en het werkfit worden, in onze school onder.
Wij gaan graag in de tweede helft 2020 met u in gesprek om onze samenwerking
hierin te continueren.
 De financiën van gemeenten staan onder druk. Dat betekent dat wij scherpe
keuzes moeten maken en niet alle ambities kunnen realiseren. Om die reden
vragen wij u een taakstelling op alle uniforme taken te realiseren van 1% in 2021,
2 % in 2022 en 3% in 2023.
Tot slot, wij wensen u succes toe met het opstellen van de begroting 2021.
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