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3301539 - Beleidsbegroting 2022-2025

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO besluit:
1. De Beleidsbegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. Flet programmaplan, bestaande uit de programma's als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen;
3. Flet college van Burgemeester en wethouders te machtigen tot het uitvoeren van het programmaplan
voor het jaar 2022;
4. De lasten en baten per programma, inclusief de mutaties in de reserves, als financieel kader vast te
stellen voor het jaar 2022 en het autorisatieniveau van programma 6 niet meer uit te splitsen in
deelprogramma's;
5. De subsidieplafonds vast te stellen voor het jaar 2022;
6. In te stemmen met het blijven sturen op voldoende rijksinkomsten in het sociaal domein; door
onverminderd de in gang gezette lobby voort te zetten; dit geldt ook voor andere bestaande en nieuwe
taken;
7. In te stemmen met het pakket aan maatregelen om bij te sturen op volume-ontwikkelingen in het sociaal
domein, zoals verwoord in bijlage 8.4;
8. In te stemmen met het bewust afwijken van het provinciaal toezichtkader met ingang van het jaar 2023
met betrekking tot de extra verwachte rijksmiddelen jeugdzorg (zgn. 'stelpost uitkomst onderzoek
Jeugdzorg') door deze op 100% te stellen in plaats van de door de provincie toegestane 75% van de
verwachte rijksbijdrage op basis van de uitspraak van de commissie van Wijzen.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Flet college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Beleidsbegroting 2022-2025 en
aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit naar verwachting op 26 oktober tijdens
een politieke markt en neemt op 10 november a.s. een besluit.
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.
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'.
De gemeente Flengelo blijft investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Flengelo. In de
Beleidsbegroting is dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
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. Deze maatregelen gezamenlijk
moeten leiden tot minder uitgaven (ruim € 2,4 miljoen voor 2022). Aanvullende maatregelen voor 2023 en
verder worden meegenomen in de volgende Kadernota.
Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning met 2,8% toe ten opzichte van
2021. Voor een huurder is de toename 1,9%. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 2022. De totale
woonlasten blijven daarmee in onze gemeente op een acceptabel niveau.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

11 NOVEMBER 2021
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