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Inleiding
Met de benoeming van de wethouders tijdens de raadsvergadering van 11 mei en het
constituerend beraad van het nieuwe college op 12 mei jongstleden, is het nieuwe college gestart.
Aan de basis hiervan ligt het coalitieprogramma op hoofdlijnen ‘Samen aan zet!’. In de
raadsvergadering van 11 mei heeft de raad het college gevraagd concrete voorstellen uit te
werken op basis van het coalitieprogramma. Om die vertaalslag te maken gaat het college de
afspraken zoals vastgelegd in het coalitieprogramma, uitwerken tot een uitvoeringsprogramma.
Het uitvoeringsprogramma zal ter informatie aan de raad worden aangeboden en is vervolgens de
basis voor de begroting 2023 die het college in het najaar aan de raad aanbiedt. Bij de
behandeling van begroting is de raad aan zet om sturing te geven aan de ambities, doelstellingen
en resultaten die het college heeft geformuleerd. In dit memo wordt ingegaan op het proces van de
kadernota, het uitvoeringsprogramma en de begroting 2023.
Samenvatting proces
In verband met de benodigde tijd voor de uitwerking van het coalitieprogramma naar het
uitvoeringsprogramma kent de kadernota dit jaar geen nieuwe beleidsvoornemens, maar worden
deze met het uitvoeringsprogramma en de begroting van 2023 aan de raad gepresenteerd. De
kadernota kent een beleidsinhoudelijk kader en een financieel kader. Het beleidsinhoudelijk kader
voor deze kadernota bestaat uit de hoofdlijnen van het coalitieprogramma en de reeds bestaande
beleidskaders. Het financieel kader betreft onder andere een actualisatie van het meerjarenbeeld.
Dit meerjarenbeeld houdt rekening met de meest recente informatie, waaronder de maartcirculaire
2023 en daarnaast houden we ook rekening met de reeds genomen raadsbesluiten. Tevens we
brengen in beeld welke onvermijdelijke claims er zijn voor de meerjarenbegroting, bijvoorbeeld
door nieuwe wet- en regelgeving.
In de komende weken vindt er in nauwe samenwerking tussen organisatie en college een proces
plaats dat vóór het zomerreces zal leiden tot een uitvoeringsprogramma van dit college. De basis
hiervoor vormt het coalitieprogramma ‘Samen aan zet!’ en de strategische verkenning 2022. In het
uitvoeringsprogramma worden de onderwerpen en doelstellingen zoals opgenomen in het

coalitieprogramma vertaald naar concrete resultaten, waarbij wordt aangegeven hoe raad en
samenleving worden betrokken en welke middelen hiervoor benodigd zijn.
Het uitvoeringsprogramma wordt deze zomer vervolgens vertaald naar de begroting 2023 en
conform het hiervoor gebruikelijke proces ter informatie verspreid aan de gemeenteraad.
De planning van dit gehele proces ziet er als volgt uit:
Kadernota:
- 11 mei – 2 juni
- 7 juni
- 14 juni
- 15 juni
- 5 juli

: Ambtelijke voorbereiding
: Bespreking in College
: Besluitvorming College
: Stukken naar griffie
: Raadsbehandeling

Uitvoeringprogramma:
- 30 mei – eind juni
- 1e week juli
- 2e week juli

: Opstellen uitvoeringsagenda
: College 1e behandeling
: College 2e behandeling

Begroting:
- 15 augustus – 5 sept.
- 8 september
- 20 september
- 27 september
- 29 september
- 13 oktober
- 8 november

: Ambtelijke voorbereiding begroting
: MT behandeling
: College 1e behandeling
: College 2e behandeling
: Stukken naar griffie
: Informatiebijeenkomst raad/Begrotingsmarkt
: Raadsbehandeling

Consequenties
Het hier boven beschreven proces leidt uiteindelijk tot de begroting 2023 die vóór 15 november
moet worden aangeboden aan de provincie.
Communicatie
Bovenstaand is weergegeven op welke wijze en op welke momenten de raad wordt geïnformeerd
en betrokken.
Behandelend adviseur voor technische vragen Arno Rombouts, tel.: 14 0481, e-mail:
a.rombouts@overbetuwe.nl
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris
de burgemeester,
P.J.E. Breukers

2022-021277

R.P. Hoytink-Roubos

2/2

