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Onderwerp

Concept-jaarplan en begroting 2023 RNOB

Geachte heer Peerenboom,

Het concept-jaarplan en begroting 2023 RNOB hebben we in goede orde ontvangen. Wij hebben
besloten geen zienswijze in te dienen. Bijgaand treft u de raadsinformatiebrief van 17 mei 2022
hierover aan die wij aan de gemeenteraad hebben aangeboden. Wij verzoeken u om van de
inhoud kennis te nemen.
Complimenten voor de verbeterslagen die worden doorgevoerd.
Het concept-jaarplan en begroting 2023 is overzichtelijk opgesteld. Het geeft helder weer hoe de
Samenwerkingsagenda Richting 2030 tot uitvoering wordt gebracht. Er is onder meer aandacht
voor de rol van de regio en de wijze waarop de verschillende projecten met elkaar in verbinding
staan. Daarnaast zijn we verheugd dat monitoring (Staat van de Regio) van de uitvoering van de
Samenwerkingsagenda, gebaseerd op de brede welvaart, prioriteit krijgt en dat de
Klankbordgroep Raadsleden hierbij betrokken wordt.
In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die invloed kunnen hebben op de
werkplannen en begroting 2023 RNOB.
Terecht geeft u aan dat het een jaarplan en begroting op hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval,
maar dit jaar in het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse discussies gevoerd worden die mogelijk
invloed hebben op het uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn:
• Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de nieuwe coalitieprogramma’s;
• Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek;
• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord;
• Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid.
Het jaarplan wordt gedurende dit jaar uitgewerkt in werkplannen. We zien deze werkplannen met
vertrouwen tegemoet.

Bij de herijking van de samenwerkingsagenda zullen de Raden resp. raadsleden worden
betrokken. Wij vragen u om de Klankbordgroep Raadsleden pro-actief te betrekken bij de
inrichting van dit proces.
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