
1

Van: TOEZICHTGF <TOEZICHTGF@gelderland.nl>
Verzonden: maandag 25 november 2019 20:14
CC:
Onderwerp: 3d-enquete 2020 
Bijlagen: vragenformulier 3D-onderzoek 2020.docx

Geacht contactpersoon/afdelingshoofd, 
Ook dit jaar vindt een digitale enquête plaats naar de decentralisaties sociaal domein in de gemeentelijke begrotingen. BZK 
is aangehaakt bij het onderzoek en onderdelen uit het verslag met enquête-uitkomsten op macro-niveau kunnen door het 
SCP worden gebruikt voor de overall rapportage sociaal domein die aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal wordt aangeboden. In de overall rapportage zullen dus geen gegevens van individuele gemeenten worden 
opgenomen. Zie hier voor het verslag 2015, het verslag 2016, het verslag 2017, het verslag 2018, en het verslag 2019. 
We vragen u een aantal landelijk afgestemde vragen op internet te beantwoorden. De vragenlijst kent dezelfde vijf 
onderdelen als die van vorig jaar.  
De internetvragen vindt u op https://www.formdesk.com/orangeit/onderzoek3D2020 
Nadat u de vragenlijst heeft beantwoord ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging met de door u 
ingevulde antwoorden. Er gaat ook een afschrift van uw antwoorden naar uw financieel toezichthouder bij de provincie. Als 
daar aanleiding voor is kan uw financieel toezichthouder naar aanleiding daarvan contact met u opnemen. Een en ander 
kan worden betrokken bij de beoordeling van uw (meerjaren)begroting 2020-2023 en bij de bepaling van het toezichtregime 
voor 2020. 
U kunt de vragenlijst niet halverwege opslaan, en het op een later moment afronden. Dus als u er aan begint, moet u de 
vragenlijst afmaken. Daarom treft u als bijlage bij deze mail de vragenlijst ook in Word-format aan. Deze versie kunt u 
gebruiken om in uw eigen (digitale) werkomgeving desgewenst de antwoorden voor te (laten) bereiden/te verzamelen. 
U wordt verzocht de vragen uiterlijk vrijdag 6 december 2019 in te vullen. Vragen naar aanleiding van deze 
internetenquête kunt u mailen naar  
Het wachtwoord voor de toegang tot de site ontvangt u via een separate mail. 
Bij voorbaat dank voor uw deelname aan deze enquête, mede namens het Ministerie van BZK. 
Met vriendelijke groet, 

 
Toezichthouder gemeentefinanciën 
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