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Onderwerp

Uitgangpunten programmabegroting 2023

Samenvatting
Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad de kadernota voor het daaropvolgende begrotingsjaar
aan. In afwachting van een nieuw collegewerkprogramma maken we geen kadernota 2023. Om
de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 te maken stelt de gemeenteraad wel de
technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023-2026 vast.
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Op basis van de technische uitgangspunten stellen we de programmabegroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026 op.
Behandeling in commissie
16 juni 2022
Ontwerpbesluit gemeenteraad
1. Kennis te nemen van de notitie “Uitgangspunten programmabegroting 2023”.
2. De technische uitgangspunten programmabegroting 2023 vast te stellen.

Waarom naar de raad
De raad stelt de kaders vast voor het opstellen van de programmabegroting.
Aanleiding
In de planning van de Planning & Control (P&C) cyclus 2022 is een kadernota 2023 opgenomen.
In afwachting van een nieuw collegewerkprogramma maken we geen kadernota. Om de begroting
2023 en meerjarenraming 2024-2026 te maken is het nodig dat de gemeenteraad de technische
uitgangspunten programmabegroting 2023 vaststelt.

Argumenten
1.1 Door kennis te nemen van de notitie "Uitgangspunten programmabegroting 2023" heeft de
gemeenteraad inzicht in de financiële startsituatie voor de begroting 2023 en meerjarenraming
2024-2026.
1.2 Door de technische uitgangspunten programmabegroting 2023 vast te stellen kan de
ambtelijke organisatie starten met het samenstellen van de programmabegroting 2023.

Kanttekeningen
1.1 In de notitie “Uitgangspunten programmabegroting 2023” is voor het actueel financieel
(meer)jarenbeeld uitgegaan van ramingen. De definitieve cijfers kunnen afwijken.
We zijn in het actueel financieel (meer)jarenbeeld uitgegaan van ramingen uit de maartbrief en
actuele informatie vanuit de VNG. De definitieve cijfers komen in de meicirculaire 2022. Op basis
van de meicirculaire 2022 stellen we de programmabegroting 2023 op.
Communicatie
Volgens de reguliere Planning en Control cyclus.
Participatie
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 is zowel inhoudelijk als ook financieel
aandacht voor een duurzaam gezonde financiële positie van de gemeente Meierijstad.
Financiële toelichting
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Planning
In de planning P&C cyclus 2022 is rekening gehouden met 2 raadsvergaderingen voor de
kadernota 2023. De agendacommissie besluit op 2 juni hoe de behandeling van de
uitgangspunten programmabegroting 2023 plaatsvindt.
Rechtsbescherming
Niet van toepassing.
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Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
1. Notitie “Uitgangspunten programmabegroting 2023”
2. Technische uitgangspunten begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Onderliggende documenten
Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA
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ir. C.H.C. van Rooij
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De raad van de gemeente Meierijstad,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022
Besluit gemeenteraad:
1. Kennis te nemen van de notitie “Uitgangspunten programmabegroting 2023”.
2. De technische uitgangspunten programmabegroting 2023 vast te stellen.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij
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