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Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2022

Geachte heer Otter en mevrouw Heidekamp-Prins,

Via het college van de gemeente Westerveld mochten wij uw ontwerpbegroting 2022 ontvangen met 
het verzoek om onze zienswijze te geven.

De Raad van de gemeente Westerveld heeft waardering voor het werk dat de RUD doet.
We hebben begrip voor een aantal onontkoombare kostenstijgingen zoals de indexering en het 
thuiswerken. We hebben er waardering voor dat de kostenstijgingen in tweede instantie teruggebracht 
zijn in deze ontwerpbegroting. De RUD is zich kennelijk bewust van het feit dat deelnemers zich voor 
moeilijke financiële keuzes gesteld zien.

We hebben enige moeite met het proces van totstandkoming van de ontwerpbegroting, via een 
kaderbrief, een addendum met daarin een grote kostenstijging en tenslotte deze aangepaste 
ontwerpbegroting, die nog onzekerheden bevat.

Het gaat met name om de voorziene kostentoenamen als gevolg van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, een nieuw zaaksysteem en de eventuele gevolgen van de evaluatie van de RUD. Wij 
dringen er dan ook op aan dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt.

De leeftijdsopbouw geeft aan dat veel medewerkers gaan afzwaaien en er intern een groot tekort aan 
opvolging is. De gesignaleerde krapte op de arbeidsmarkt geeft aan dat de RUD aantrekkelijk moet 
zijn voor nieuwkomers. Hier zitten natuurlijk materiele (belonings-) en immateriële (organisatie-) 
aspecten aan. Het verder terugdringen van het - mogelijk te beïnvloeden- ziekteverzuim maakt hier 
ook onderdeel van uit. Wij constateren naar tevredenheid dat er binnen de nu gepresenteerde begroting 
2022 expliciet aandacht aan deze problematiek wordt gegeven.

Als u nog verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 
0521 en via info@gemeentewesterveld.nl.

Met vriendelijke groet.

Namens de gemeenteraad Westerveld,
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