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In uw vergadering van 8 november 2022 hebt u de gemeentelijke begroting voor 2023 en de najaarsbrief 
van 2022 besproken en vastgesteld. Bij deze behandeling zijn 3 amendementen en 11 moties 
aangenomen en daarnaast 6 toezeggingen gedaan. Wij hebben de uitvoering van deze amendementen, 
moties en toezeggingen besproken en in bijgevoegd overzicht weergegeven wat daarvoor nodig is.  
 
Deze brief is ter informatie bedoeld. Aangezien we u zo snel mogelijk wilden informeren over de 
doorwerking van de besluitvorming in de raad, hebben we inschattingen moeten doen voor met name de 
financiële consequenties. Een deel van de financiële consequenties hebben ook nog niet (volledig) in 
zicht.  
 
De precieze financiële consequenties vindt u de komende tijd in de volgende drie reguliere P&C-
producten terug: Jaarrekening 2022, Voorjaarsbrief voor 2024 en Perspectievennota voor 2024.  
 
Voor de Jaarrekening gaat dit vooral om het aangenomen amendement over de energietoeslag, dit heeft 
zijn weerslag op het nu lopende begrotingsjaar, de resultaten daarvan worden u gerapporteerd in de 
Jaarrekening. Volgens onze eerste berekening zal deze Jaarrekening door de besluitvorming €400.000 
negatiever uitpakken.  
 
In de Voorjaarsbrief zullen we u informeren over de aanpassing van budgetten die u in de begroting nu 
hebt vastgesteld maar waarover u tevens moties hebt aangenomen die extra middelen vragen voor het 
begrotingsjaar 2023. Volgens onze eerste berekening gaat het dan om een extra uitgave van ten minste 
€210.000.  
 
De extra middelen die nodig zijn voor oproepen die gedaan zijn voor 2024 zullen we opnemen in de 
Perspectievennota, dit zal in ieder geval €255.000 zijn.  
 
De toelichting op bovenstaande en de opbouw van bovengenoemde bedragen vindt u in bijgevoegd 
overzicht 'Afhandeling moties, amendementen en toezeggingen begrotingsraad'. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

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