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Geacht bestuur,  
 
 
Op 15 april 2021 heeft u ons uw jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en begroting 
2022 toegezonden. Conform de afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 25 juni 2021 zijn 
zienswijze kenbaar te maken.  
 
De gemeenteraad van Bergen heeft jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en 
begroting 2022 behandeld in de raadsvergadering van 17 juni jl. Middels deze brief 
informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft vastgesteld: 
 
b e s l u i t: 
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GR 

Werkorganisatie BUCH en  
 
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de 

GR Werkorganisatie BUCH.  
 
3. de volgende zienswijze ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Werkorganisatie 

BUCH: 
a. Een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2022 van de GR 

Werkorganisatie BUCH.  
b. De raad op de hoogte te houden van de financiële ontwikkelingen naar aanleiding 

van de Coronacrisis via de P&C cyclus tenzij het BUCH bestuur noodzaak ziet eerder 
te informeren.  

c. De raad op de hoogte te houden van de voortgang van de ‘Begroting 2.0’ via de P&C 
cyclus. 

  



 

 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Birgit Felstau, strategisch adviseur  van het 
team Regie via telefoonnummer 088 909 7130. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
21uit01414 vermelden? 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

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