ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 27516-2022
Medewerker
Team
Datum
Portefeuillehouder

:
:
:
:

Gerard Luijmes
Concerncontrol
1 juni 2022
wethouder H. Olthof

BIJLAGEN:
Kadernota 2023-2026, zaaknummer 27514-2022, link
Raadsvoorstel, zaaknummer 27516-2022, link
AFSTEMMING MET →
team Bedrijfsvoering
financieel
anders, nl. directie
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Kadernota 2023-2026
BESLUIT burgemeester en wethouders
De gemeenteraad voor te stellen:
1. De begrotingsrichtlijnen als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 vast te
stellen.
2. De Kadernota 2023-2026 vast te stellen met alle daarin verwoorde uitgangspunten en voorstellen
als kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 en deze te verwerken in de
ontwerpbegroting 2023-2026.
SAMENVATTING
De Kadernota 2023-2026 bevat de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en
als gebruikelijk de begrotingsrichtlijnen. In de kadernota worden ook de autonome ontwikkelingen en
ontwikkelingen in bestaand beleid die voor de begroting 2023 van belang zijn, geschetst.
Deze kadernota is beleidsarm. Het jaar 2022 staat in het teken van de komst van een nieuwe raad, een
nieuw college en een raadsagenda en een nieuw bestuursakkoord. Tevens is er sprake van een crisis in
Oekraïne, waarvan de invloed op de gemeentelijke begroting en het proces daarnaar toe nog onzeker
maakt. De afweging van nieuw beleid en de financiële vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal
plaatsvinden bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026.
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INLEIDING
Op grond van de Financiële verordening gemeente Olst-Wijhe dienen aan de raad de kaders voorgelegd
te worden ter voorbereiding op de behandeling van de Begroting 2023-2026.
In de Kadernota 2023-2026 wordt inzicht gegeven in het meerjarenperspectief van de begroting 20232026, gebaseerd op de meerjarenbegroting 2022-2025 en de besluitvorming die nadien door de raad heeft
plaatsgevonden alsmede de ontwikkelingen in autonome ontwikkelingen/bestaand beleid.
Het jaar 2022 staat in het teken van de komst van een nieuwe raad, een nieuw college en een
raadsagenda en een nieuw coalitieakkoord. Tevens is er sprake van een crisis in Oekraïne, waarvan de
invloed op de gemeentelijke begroting en het proces daarnaar toe nog onzeker is.
Om die redenen brengen wij een beleidsarme Kadernota 2023-2026 uit. De afweging van nieuw beleid en
de financiële vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de
Begroting 2023-2026.
Er zal, ook op de inhoud, als gewoonlijk, een knip zitten tussen de ontwerpbegroting en het raadsvoorstel
begroting. Het begrotingsboekwerk wordt opgesteld op basis van deze kadernota, dus beleidsarm. Bij de
behandeling van de begroting 2023 komt een raadsvoorstel waarin een integrale afweging van nieuw
beleid kan plaatsvinden binnen de op dat moment actuele financiële stand van zaken.
Deze kadernota bevat de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en als
gebruikelijk de begrotingsrichtlijnen.
De uitkomsten van de meicirculaire 2022 zijn in deze kadernota verwerkt. De circulaire is 1 juni namiddag
gepubliceerd en vertaald naar onze gemeente.
BEOOGD RESULTAAT
Instemmen met de Kadernota 2023-2026 als kader voor de besluitvorming over de begroting 2023-2026.
KADER
Financiële verordening gemeente Olst-Wijhe
Gemeentewet
ARGUMENTEN
Voor de inhoud en de voorgestelde afweging wordt verwezen naar de Kadernota 2023-2026.
Deze kadernota bevat de volgende voorstellen:
1. De begrotingsrichtlijnen als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 vast te
stellen.
2. De Kadernota 2023-2026 vast te stellen met alle daarin verwoorde uitgangspunten en voorstellen
als kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 en deze te verwerken in de
ontwerpbegroting 2023-2026.
DRAAGVLAK
De Kadernota is tot stand gekomen in overleg met het team Bedrijfsvoering/financiën, de directie en de
teamleiders in de organisatie.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
RISICO’S (financieel/juridisch)
-FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Zie onder Argumenten. Verder wordt verwezen naar de kadernota en het Financieel kader.
AANPAK/UITVOERING
Persbericht
Toezending aan de raad:
Raad:

17 juni
uiterlijk 17 juni
4 juli
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