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Beleidsbegroting 2022-2025

Zaaknummer

3301539

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

De raad wordt onder meer voorgesteld om:
- De Beleidsbegroting 2022-2025 vast te stellen;
- Het programmaplan, bestaande uit de programma’s als
beleidsinhoudelijk kader vast te stellen
- De subsidieplafonds vast te stellen voor het jaar 2022;
- In te stemmen met het pakket aan maatregelen om bij te sturen op
volumeontwikkelingen in het sociaal domein, zoals verwoord in bijlage
8.4;

Historie

De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kadernota 2022-2025 en geeft een
overzicht van de plannen voor de komende jaren en de financiële stand van
zaken.

Portefeuillehouder

College

De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting op orde te hebben,
met een algemene reserve die ruim voldoende is. Met een begrotingsomzet in
2022 van € 322 miljoen is de gemeente in staat om veel ambities en activiteiten
uit te voeren. De basis daarvoor is vastgelegd in de Kadernota 2022-2025 door
de visie op lange termijn: ‘Samen werken aan een sterke economie, samen
leven in een aantrekkelijke stad'.
In het sociaal domein moeten op korte termijn maatregelen getroffen worden
om de tekorten binnen de Jeugdhulp en Wmo terug te dringen. Bij het
vaststellen van de Kadernota 2022 – 2025 hebben gemeenteraad en college
aangegeven dat zij er van uitgaan dat het Rijk een deel van de stijgende kosten
in het sociaal domein de komende jaren zal compenseren. Aanvullend heeft de
gemeenteraad bij het vaststellen van deze Kadernota ingestemd met een
bezuinigingsopgave binnen de Wmo en Jeugd. Uitgangspunt daarbij is dat de
gemeente gaat sturen op volumebeheersing en -beperking, waardoor er in de
toekomst minder en/of minder zware ondersteuningstrajecten nodig zijn.
Planning
- 20 september - Informatiebijeenkomst maatregelenpakket Sociaal
Domein: proces, inhoud maatregelen, verbinding met de Kadernota.
- 11 oktober – technisch beraad bestaande uit 2 delen: (1) gehele
begroting en (2) concept maatregelenpakket sociaal domein
- 12 oktober - beeldvormende politieke markt over het onderdeel sociaal
domein/maatregelenpakket uit de Beleidsbegroting 2022-2025
- 19 oktober – besluit college over de beleidsbegroting 2022-2025 ->
onderdeel Sociaal domein / maatregelenpakket.
- 26 oktober – oordeelsvormende politieke markt over de gehele begroting
- 10 november – Begrotingsraad
Politieke Markt

12 oktober 2021

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Coen Hartendorp

Raadzaal

Bestuur/ Sociaal

105 min

Hanneke Steen
Doel van de sessie

Beeldvormend

Behandeladvies

Deze politieke markt betreft een beeldvormende bespreking van het onderdeel
Sociaal Domein / Maatregelenpakket uit de beleidsbegroting 2022-2025. Het
college weegt de opbrengst van deze bespreking in de politieke markt af bij haar
definitieve besluitvorming over het onderdeel Sociaal domein /
maatregelenpakket. Dit kan resulteren in een aangepaste beleidsbegroting
2022-2025 welke vervolgens oordeelsvormend en besluitvormend door de raad
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wordt behandeld.
Aan het begin van de sessie krijgen de fractie de gelegenheid om hun inbreng te
doen waarna er de gelegenheid bestaat voor een gesprek tussen de aanwezigen.
Spreekrecht publiek ja 
nee 
duur: Belangstellenden kunnen
meepraten. De voorzitter bewaakt de
orde van de sessie.

 Vanaf hier vindt gezamenlijke behandeling plaats met zaak: 
 3299986 – Belastingverordeningen en tarieven 2022 
Politieke Markt

26 oktober 2021

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Gerrit-Jan Eeftink

Raadzaal

Bestuur

105 min

Vincent Mulder
Doel van de sessie

Oordeelsvorming

Behandeladvies

Tijdens de politieke markt vindt behandeling van de beleidsbegroting 2022-2025
gezamenlijk plaats met de behandeling van zaak 3299986 Belastingverordeningen en tarieven 2022.
Tijdens de politieke markt vindt behandeling in eerste termijn plaats.
Hierbij wordt de termijn gehouden vanaf katheder. Interrupties via de
interruptiemicrofoons. Maximaal 2 woordvoerders per fractie en max. 5 minuten
spreektijd per fractie /lid over beide onderwerpen samen.

De leden van de raad wordt verzocht om technische vragen voorafgaand aan de
vergadering te stellen, hiervoor is de gelegenheid geweest via het technisch
beraad, maar is ook mogelijk via de raadsgriffie.
Spreekrecht publiek ja 
nee 
duur: maximaal 5 minuten

Raad

10 november 2021 – 17.00 uur aanvang

Doel van de sessie

Besluitvorming

Behandeladvies

Spreekrecht publiek nee

