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Beste leden van het bestuur,
U hebt de gemeenteraad van Nieuwkoop uw jaarrekening 2011 en uw begroting 2013
toegestuurd, zodat de raad de mogelijkheid heeft een zienswijze daarop te formuleren. Met
deze brief maken wij die zienswijze kenbaar.
De gemeenteraad is blij dat u het tekort over de jaarrekening 2011 lager heeft doen uitkomen
dan was geprognosticeerd. Toch spreekt de raad ook zijn zorgen uit over de ontwikkelingen.
De begroting 2013 is niet sluitend. De val van het kabinet biedt voor de korte termijn enig
soulaas, maar daarmee zijn de zorgen om de economische recessie en de aangekondigde
bezuinigingen niet van de baan. Wij willen u vragen in uw rapportages aandacht te besteden
aan recente ontwikkelingen en de invloed die dit heeft op de financiën van de SWA.
De raad van Nieuwkoop volgt de ontwikkeling van de businesscase werk en inkomen in de
Rijnstreek nauwgezet. Iedereen is er bij gebaat dat de sociale werkvoorziening, en
tegelijkertijd ook het hele domein werk en inkomen voor alle partijen die het betreft
toekomstbestendig is.
De gemeenteraad heeft de jaarstukken en de begroting besproken in de besluitvormende
raad van 28 juni. Ter informatie sturen wij in de bijlage de besproken stukken toe.
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gemeenteraad van Nieuwkoop

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter

De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via www.nieuwkoop.nl
Gemeente Nieuwkoop

Telefoon: 14 0172

Bezoekadres:

Postadres:

Fax: 0172 574 802

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

Postbus 1

info@nieuwkoop.nl

2441 LE Nieuwveen

2460 AA Ter Aar

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op twitter: https://twitter.com/gemnieuwkoop

