Raadsnota
Raadsvergadering de dato 9 november 2021
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Met deze raadsnota wordt de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Wij verwijzen u naar de aanbiedingsbrief en de algemene inleiding in de ontwerpbegroting 2022.
3. Relatie met bestaand beleid
De ontwerpbegroting 2022 is opgebouwd vanuit het bestaand beleid uit de begroting 2021, de
beleidstoevoegingen uit de kadernota 2021 en de verwerking van andere raadsbesluiten in de
tussenliggende periode.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Uw raad wordt verzocht om, gelet op artikel 191 van de Gemeentewet, de begroting 2022 vast te
stellen. Het gewenste beleid zoals voorgesteld door het college is verwerkt in de ontwerpbegroting.
Met betrekking tot mogelijke opties vermelden wij volledigheidshalve dat de raad de mogelijkheid
heeft om wijzigingen in de ontwerpbegroting aan te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van moties.
5. Samenwerking
De ontwerpbegroting 2022 is onder andere gebaseerd op de verwachte financiële bijdragen aan
onze samenwerkingspartners in 2022. Dit komt onder andere ten uitdrukking in de paragraaf
verbonden partijen. De samenwerking in de interne organisatie in de totstandkoming van het
boekwerk willen wij ook niet onvermeld laten.
6. Aanbestedingen
Aanbesteding is niet direct van toepassing voor het voorgestelde besluit. Indirect bieden de
geraamde lasten in de begroting wel een kader voor de uit te voeren aanbestedingen.
7. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een onderdeel van het voorgestelde beleid.
8. Financiën
De financiële consequenties van het voorgestelde beleid zijn toegelicht en verwerkt in de
ontwerpbegroting.
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9. Communicatie
Op grond van artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet ligt de ontwerpbegroting voor een ieder ter
inzage en is algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt
openbaar kennis gegeven. Hierbij maken we gebruik van de verschillende beschikbare
gemeentelijke communicatiekanalen.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u om
• de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025, inclusief de bijlage reserve- en
voorzieningenbeleid 2022, vast te stellen en daarmee aan het college van burgemeester en
wethouders voor het begrotingsjaar 2022 autorisatie te verlenen voor de per programma
geraamde bedragen, zoals weergegeven in het voorgestelde besluit;
• het bedrag van € 2.000.000 te onttrekken uit de reserve Essent gelden en te storten in de
investeringsreserve strategische projecten.
11. Bijlagen
•
•

Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025
Bijlage reserve- en voorzieningenbeleid 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 5 oktober 2021;
Gelet op het bepaalde in artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet;

Besluit:
•

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 vast te stellen.

•

Aan het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen voor de per
programma geraamde bedragen.

•

het bedrag van € 2.000.000 te onttrekken uit de reserve Essent gelden en te storten in de
investeringsreserve strategische projecten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 november 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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