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Onderwerp
Effecten corona op begroting 2020
Geachte heer. mevrouw
In hoge snelheid heeft het coronavirus de wereld veranderd. Niet alleen voor mensen en bedrijven,
maar ook voor lokale overheden en ongetwijfeld ook voor de gemeenschappelijke regelingen. Vorig
jaar heeft het Algemeen Bestuur de begroting voor 2020 vastgesteld, wij kunnen ons voorstellen dat
die begroting inmiddels in een ander licht komt te staan. Prioriteiten verschuiven, niet al het werk is te
realiseren en de verwachtingen voor 2020 worden anders.
Voor onze gemeente zijn wij de effecten van de coronacrisis op onze begroting aan het
inventariseren, daar hoort ook het effect van de crisis op de gemeenschappelijke regelingen bij. In dat
kader hebben wij een aantal vragen die wij graag beantwoord zouden willen zien:
- Welk effect heeft de crisis op de ambities voor 2020?
Hoe ontwikkelen de werkzaamheden zich? Krijgt u juist meer werk en op welke taak dan? Of
vallen er momenteel werkzaamheden stil?
Welke ftnanciële risico's zijn er en kan er aangegeven worden binnen welke bedragen deze
risico's zullen spelen?
Dit kan u ook in scenario's aangeven, zoals het CBS bijvoorbeeld doet httDs://www-CDb.nl/scenarios
coronacrisis.
Daarnaast heeft uw gemeenschappelijke regeling de begroting 2021 opgesteld en aan de gemeentes
gestuurd. In hoeverre schat u in dat deze begroting realistisch blijft gezien de ontwikkelende situatie?
En hoe ziet u een eventueel proces om de begroting bij te sturen voor zich?
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Wij willen de informatie die wij vragen over de begroting 2020 graag gebruiken bij de eerste
rapportage over onze begroting die wij in juli aan de raad aanbieden. Wij willen u dan ook vragen om
uiterlijk 14 mei de informatie aan ons te doen toekomen. U kunt uw reactie sturen naar Ralph Geers,
onze adviseur Regionale Samenwerking, via r.Qeers@oosterhout.nl. hij kan ook eventuele vragen
voor u beantwoorden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Oosterhout,

. burgemeester

