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Onderwerp : Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 WNK Personeelsdiensten 
 
 
Geachte heer, mevrouw bestuur, 
 
Op 15 april 2020 heeft u ons uw jaarstukken 2019 en begroting 2021 toegezonden. Conform 
de afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 23 juni 2020 zijn zienswijze kenbaar te maken.  
 
De gemeenteraad van Bergen heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 behandeld in 
de raadsvergadering van 16 juni jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de 
volgende zienswijze heeft vastgesteld: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van WNK 
Personeelsdiensten. 

2. Onderstaande zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van WNK 
personeelsdiensten: 

WNK personeelsdiensten te verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden 
van de consequenties van de extra inzet en verlies aan inkomsten door de 
coronacrisis. De effecten als gevolg van de coronapandemie op de bedrijfsvoering 
en resultaten van het WNK in beeld te brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij 
voorkeur in 2020, te verwerken in een voorstel tot begrotingswijziging 2021.  

 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter van Linden van de afdeling 
Samenleven/Beleid. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 909 7198. Of stuur een e-mail 
naar: petervanlinden@debuch.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 

 


