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Doel 

(geanonimiseerd)

Het jaarverslag 2020 light wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

Voorstel 

Het jaarverslag 2020 light vaststellen. 

Argumenten 

In het jaarverslag 2020 light rapporteert het college aan de gemeenteraad over de beleids- 

matige ontwikkelingen en realisaties in 2020. 

Omdat wij ten gevolge van de cyberaanval niet kunnen beschikken over een groot deel van 

onze financiële gegevens van 2020 zijn wij op dit moment niet in staat de jaarrekening 2020 

op te stellen en ligt er nu alleen een lightversie van het jaarverslag 2020 voor. 

De jaarrekening 2020 kan dus, gelet op het voorgaande, niet tijdig (voor de wettelijke termijn 

van 15 juli 2021) aan de gemeenteraad worden aangeboden. Wij zijn momenteel in overleg 

met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de termijnen 

waarbinnen de jaarrekening 2020 alsnog door de gemeenteraad dient te worden vastgesteld. 

Uiteraard zullen wij de gemeenteraad over de uitkomsten van dit overleg blijven informeren. 

In 2020 hebben twee gebeurtenissen plaatsgevonden die grote gevolgen hebben gehad en 

nog steeds hebben voor onze gemeente. Namelijk de coronapandemie, die grote impact 

heeft op alle sectoren en op ons dagelijks leven en onmiskenbaar ook nog in de komende 

jaren. Een tweede gebeurtenis is de cyberaanval die ons in december 2020 heeft getroffen. 

Enkele highlights uit 2020 zijn: 

e In samenwerking met een raadswerkgroep hebben wij ons voorbereid op de komst van 

de Omgevingswet, waarbij is toegewerkt naar een ambitiedocument. 

e Op het gebied van plattelandsontwikkeling zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals 

proeftuinen Mineral Valley, leaderprojecten, een pilotproject toekomstgerichte erven en 

vrijwillige kavelruil. 

« Het TSB-terrein is aangekocht, welke de komende jaren wordt ontwikkeld naar een 

nieuwe wijk, waarin diverse ambities van onze gemeente samenkomen. 

e Geïnvesteerd is onder andere in het saneren van asbest, bruggen en het verminderen 

van achterstallig wegonderhoud. 

e In het kader van Transformatie zijn diverse activiteiten uitgevoerd. Denk daarbij aan de 

uitbreiding van dagbestedingen via Stichting Franje, de pilots Zorgintensief onderwijs en 

Inzet praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen, de aanzet voor een Lokaal 

preventieakkoord en het programma Kansrijke Start. 

Risico’s 

Aan dit raadsvoorstel zijn geen risico's verbonden. 



Alternatieven 

Een alternatief is het jaarverslag 2020 light niet of gewijzigd vast te stellen. 

Vervolg 

Na vaststelling door de gemeenteraad zal het jaarverslag 2020 light worden gepubliceerd. 
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