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Hierbij bieden wij u de integrale voortgangsrapportage 2022 aan. Deze bevat de eerste bijstelling op de 
begroting van het lopende boekjaar 2022 en de schetst de kaders voor de op te stellen begroting 2023 en 
de meerjarenraming 2024-2026. 
 
Technische vragen 
Daarnaast heeft u, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen. Deze 
vragen kunt u schriftelijk indienen en worden door ons ook schriftelijk beantwoord. Door middel van deze 
brief informeren wij u over de planning en de werkwijze rond de technische vragen. 
 
Planning en werkwijze 
De technische vragen kunnen uiterlijk zondag 26 juni bij de griffier worden ingediend via 
griffie@tynaarlo.nl. Uiterlijk 30 juni ontvangt u de beantwoording van de technische vragen. Wij hopen dat 
deze werkwijze bijdraagt aan een goede besluitvorming. 
 
Voortgangsrapportage Sociaal Domein 
Gelijktijdig met deze voortgangsrapportage ontvangt u het implementatieplan Mens en Maatschappij. We 
denken er goed aan te doen u via deze route te informeren over de voortgang van de onszelf opgelegde 
en via de begroting door u vastgestelde taakstelling van 1,6 miljoen. Weliswaar verloopt dit volgens plan 
en planning en is dit plan daarom geen onderdeel van de voortgangsrapportage die zich toespitst op 
afwijkingen ten opzichte van de begroting. Maar we kunnen ons voorstellen, gezien de aandacht voor de 
kosten in dit domein de afgelopen jaren, dat u graag wilt weten hoe ver we zijn met de realisatie van de 
taakstelling en andere ingezette ontwikkelingen. Het implementatieplan is een intern organisatiestuk dat 
om die reden ter informatie achter de inlog voor u zal worden gepubliceerd. Zodra er weer een 
raadswerkgroep sociaal domein is ingesteld, gaan we hierover graag met u in gesprek via deze 
raadswerkgroep  
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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