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Onderwerp:  Herziene begroting 2008, de concept-begroting 2009 en het Meerjarenperspectief 

2010-2012 Drechtwerk 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van de door u ingediende concept herziene begroting 2008, de concept-begroting 
2009 en het meerjarenperspectief 2010-2012 van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening 
Drechtsteden (Drechtwerk), berichten wij u als volgt. 
 
Wij hebben de stukken besproken in onze vergadering van 3 juli 2008. 
 
Wij hebben kennis genomen van de concept herziene begroting 2008 en meerjarenraming 2009-
2011 en de conceptbegroting 2009 en meerjarenraming  2010 - 2012 van Drechtwerk. 
 
Wij spreken uit dat er grote onzekerheden in de conceptbegroting 2009 en de Meerjarenraming 
2010-2012 zijn opgenomen, o.a. ten aanzien van de huisvestingslasten, de ontwikkeling van 
binnen naar buiten. Wij constateren dat de hoogte van de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 
de komende jaren onzeker is. 
 
Als het algemeen bestuur beide begrotingen vaststelt, dan zullen wij, met in achtneming van het 
hiervoor opgemerkte, de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 334.000,- voor 2008 beschikbaar 
stellen en de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 333.000,- voor 2009 opnemen in de 
gemeentelijke programmabegroting 2009-2012. Wij spreken als onze mening uit dat Drechtwerk 
verondersteld wordt haar plannen voor 2008 en 2009 binnen de begroting uit te voeren.  
 
Tenslotte delen wij u mee de vastgestelde gewijzigde begroting 2007 voor kennisgeving te hebben 
aangenomen. De daaruit voortvloeiende extra gemeentelijke bijdrage over 2007 van € 463.065,- 
zal aan u worden overgemaakt.  
 
Hoogachtend, 
 
De gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk, 
de griffier,                                        de voorzitter, 
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