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Van: IBT <IBT@gelderland.nl>
Verzonden: maandag 7 december 2020 09:22
Aan: IBT
Onderwerp: 3D-enquete gemeentelijke begrotingen 2021 - Met bijlage vragenlijst 3D-

onderzoek 2021
Bijlagen: vragenlijst 3D-onderzoek 2021.docx

Geacht contactpersoon 3D-enquete, 
Hierbij alsnog de bijlage dit ik in het bericht van 3 december vergeten was mee te sturen.  
Excuus voor het ongemak! 
Met vriendelijke groet, 

 
Programma‐ ondersteuner Interbestuurlijk Toezicht 
Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 |  @gelderland.nl | www.gelderland.nl  
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag |  

 
De provincie ontvangt uw post graag digitaal post@gelderland.nl! 

Van:   Namens IBT 
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:20 
Aan: IBT <IBT@gelderland.nl> 
Onderwerp: 3D‐enquete gemeentelijke begrotingen 2021 
Geacht contactpersoon 3D-enquete, 
Ook dit jaar wordt uw medewerking weer gevraagd voor de enquête naar de drie decentralisaties sociaal domein 
in de gemeentelijke begrotingen. Afgelopen jaren was de respons hoog, en we hopen ook dit jaar weer op een 
hoge respons. De enquête is één van de instrumenten die helpen om zicht te houden op (financiële) 
ontwikkelingen in het sociaal domein.  
De vragenlijst kent dezelfde vijf onderdelen als die van vorig jaar. We verwachten dat de beantwoording ongeveer 
even veel van uw tijd vraagt als vorig jaar.  
De enquêtevragen vindt u op https://www.formdesk.nl/orangeit/onderzoek3D2021. Uw wachtwoord is 
#3D2021@. 
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 2021-2024. 
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 
bereiden/te verzamelen. 
U wordt verzocht de vragenlijst uiterlijk 11 december in te vullen. Vragen naar aanleiding van deze 
internetenquête kunt u mailen naar , programma ondersteuner Financieel Toezicht 
IBT@gelderland.nl . 
Bij voorbaat dank voor uw deelname aan deze enquête. 
Met vriendelijke groet, 
Financieel Toezicht, Provincie Gelderland 

 
De provincie ontvangt uw post graag digitaal post@gelderland.nl! 




