Zaaknummer: 1294832
Raadsvergadering d.d. 19 april 2022 agendapunt 10
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 29 maart 2022
Portefeuillehouder(s):
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Bijlage(n):

H. van den Born
M.J.F.J. Thijsen
N. Hofstra
637
n.hofstra@tynaarlo.nl
1 nvt

Onderwerp
Procesvoorstel wijziging Planning & Control cyclus 2022 om het nieuwe bestuursakkoord (2022-2026 in
wording) te koppelen aan de begroting 2023
Gevraagd besluit
De raad besluit:
1. Ter voorbereiding op de totstandkoming van het bestuursakkoord 2022-2026 geen Perspectieven nota 2023
op te stellen.
2. In de voortgangsrapportage 2022 een combinatie te maken van de reguliere voorjaarsbrief (als de bijgestelde
begroting 2022) en de beschikbare financiële ontwikkelingen en kaders in meerjarig perspectief (algemeen de
meicirculaire en/of ontwikkelingen tussen begroting 2022 en mei 2022).
Wat willen wij hiermee bereiken?
De verkiezingen zijn geweest, de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd en er vinden besprekingen plaats om te
komen tot een bestuursakkoord voor de periode 2022-2026.
Net als 4 jaar geleden stellen we voor om ook dit jaar geen perspectieven nota op te stellen.
Doel is om in de begroting 2023 die dit najaar aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, een sterke
verbinding te maken tussen het uitvoeringsprogramma van het bestuursakkoord 2022-2026 en de begroting
voor dezelfde periode.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In onze financiële verordening is opgenomen dat de raad jaarlijks een perspectieven nota vaststelt die als kader
fungeert voor het opstellen van de begroting. Eens in de 4 jaar, in het verkiezingsjaar, maken we daarvoor een
uitzondering om de koppeling te kunnen maken met een nieuw bestuursakkoord. Het is de bevoegdheid van de
raad om dit te besluiten.
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Gelet op artikel

B E S L U I T:
De raad besluit 1. Ter voorbereiding op de tot standkoming van het bestuursakkoord 2022-2026 geen
Perspectieven nota 2023 op te stellen. 2. In de voortgangsrapportage 2022 een combinatie te maken van de
reguliere voorjaarsbrief (als de bijgestelde begroting 2022) en de beschikbare financiële ontwikkelingen en
kaders in meerjarig perspectief (algemeen de meicirculaire en/of ontwikkelingen tussen begroting 2022 en mei
2022).
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voorzitter
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