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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

De Kadernota is een actualisatie van de huidige jaarschijf én vormt de opmaat naar de vast 
te stellen Begroting 2022-2025. Uw raad heeft er voor gekozen om het politieke debat en de 
algemene beschouwingen bij de behandeling van de kadernota te houden in plaats van bij 
de begroting. De kadernota 2022/ begroting 2022 is beleidsarm in verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
De jaarschijf 2022 is conform de voorwaarden van de provincie voor repressief toezicht 
structureel sluitend. Voor de jaren 2023 en verder wordt er vooralsnog een tekort voorzien. 
Het college stelt de raad voor om, voordat er nagedacht gaat worden over ombuigingen 2023 
en verder, eerst te wachten op de definitieve uitkomst van de herijking gemeentefonds en de 
kabinetsformatie. Het nieuwe kabinet moet namelijk duidelijkheid geven op de vraag om 
extra budget vanuit de gemeenten voor bijvoorbeeld de Jeugdhulp, de Wmo met betrekking 
tot het abonnementstarief en over het wel of niet bevriezen cq afschaffen van de 
opschalingskorting.
Als hier duidelijkheid over is wordt eind 2022 begin 2023 bekeken hoe, wanneer en hoeveel 
er omgebogen dient te worden vanaf 2023 en verder.
Het advies is daarom om terughoudend te zijn met het doen van nieuwe structurele uitgaven 
aangezien die in de komende jaren waarschijnlijk één op één leiden tot extra ombuigingen. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Conform de planning en control cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening Bergen 
wordt de Kadernota te vaststelling aan de raad aangeboden om zo het uitgangspunt voor de 
komende meerjarenbegroting, zowel financieel als beleidsmatig, vast te stellen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
n.v.t.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
n.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
n.v.t.

RISICO’S 
n.v.t.
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FINANCIËN 
Onderstaande de totale financiële gevolgen voor het deel collegebevoegdheid en 
raadsbevoegdheid en het nieuw te verwachte begrotingssaldo.

DUURZAAMHEID
n.v.t.
PARTICIPATIE
n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
- Technische vragensessie 10 juni
- Algemene commissie 24 juni
- Raad 6 juli 

BIJLAGEN
Kadernota 2022 
Begrotingswijziging 15 Kadernota 2022

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Het detailoverzicht per investeringskrediet van het meerjareninvesteringsplan na vaststelling 
van deze kadernota ligt ter inzage bij de griffie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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