
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Programmaverantwoording 2020 en uitgangspunten kadernota 2022 

 

Aanleiding 

In de vastgestelde notitie Planning & Control is opgenomen, dat het college de beleidsmatige 

verantwoording van het afgelopen jaar vroeg in het nieuwe jaar aanbiedt aan de raad. Dit met het 

doel dat de beleidsmatige verantwoording over 2020 input kan zijn voor de voorbereiding van de 

kadernota 2022. Ook informeren wij u nu, aan de voorkant van het proces kadernota 2022, over 

de uitgangspunten die wij willen hanteren.  

 

Kernboodschap 

 

Programmaverantwoording 2020 

De programmaverantwoording 2020 is in de vorm van een compacte stoplichtenrapportage (zie 

bijlage 1) en is bedoeld als voorbereiding op de kadernota 2022. De volledige verantwoording 

over het gevoerde beleid in 2020 komt aan bod bij de jaarstukken 2020. We hebben in 2020 veel 

ambities volgens planning kunnen uitvoeren. Toch heeft, zoals te verwachten, de corona crisis 

geleid tot vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten. 

 

Uitgangspunten Kadernota 2022 

Voor de resterende bestuursperiode tot aan de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 blijven 

we als college de hoogste prioriteit geven aan de uitvoering van actielijnen en 

uitvoeringsprogramma’s gekoppeld aan vastgesteld beleid. 

 

Financieel gezien zijn er behoorlijke onzekerheden. Het Rijk heeft de besluitvorming van de 

herverdeling gemeentefonds en de accres ontwikkeling i.v.m. evaluatie normeringsmethodiek 

uitgesteld. Een nieuw kabinet gaat hierover een besluit nemen. 
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De (financiële) uitgangspunten voor het opstellen van de kadernota 2022 zijn opgenomen in 

bijlage 2. 

 

Communicatie 

Via de reguliere P&C cyclus. 

 

Participatie 

We gaan ons in 2021en 2022 vooral richten op de realisatie van reeds afgesproken ambities en 

gaan wij geen participatieronde organiseren om nieuwe onderwerpen op te halen. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid heeft aandacht binnen de activiteiten van de begrotingsprogramma’s. 

 

Financiën 

De programmaverantwoording is een beleidsmatige verantwoording en heeft geen financiële 

consequenties. 

 

Planning 

De programmaverantwoording 2020 maakt onderdeel uit van de jaarstukken die we in juni 2021 

aanbieden ter vaststelling. Op basis van de uitgangspunten kadernota 2022 gaan we de 

kadernota 2022 en de programmabegroting 2022 opmaken. 

 

Bijlage(n) 

1. (beleidsmatige) Programmaverantwoording 2020  

2. Uitgangspunten kadernota 2022 
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