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03. Voorstel betreft het veststellen van de 
programmabegroting 2022-2025 en de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

Onderwerp Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 
2022-2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 11 
november. 
 

Constaterende dat 
 

De gemeente Bergen in de meerjarenbegroting de komende 
jaren het volgende resultaat zal laten zien: 
 
2022 2023 2024 2025 
2699 V 1056 V 313 V 1014 N 

 
Wij als raadsleden een presentatie op 7 oktober jl hebben 
gekregen waarin werd toegelicht dat er, zoals aangegeven in 
de tekstuele toelichting op pagina 13 van de begroting, een 
risico op overschrijding op het sociaal domein te verwachten 
valt van 1,9 miljoen dit jaar en dat deze tekorten ook voor de 
komende jaren worden verwacht.  
 
Dat ter dekking van de toekomstige overschrijdingen vanaf 
2023 ev 75% inkomsten zijn opgenomen die verwacht worden 
vanuit het Rijk te weten: 
 
2023 2024 2025 
965 V 894 V 811 V 

 
Deze zijn 75% rijksinkomsten zijn opgenomen in de huidige 
begroting op basis van de voorschriften vanuit de provincie, 
overeenkomstig als in alle gemeentes. 
 
Echter wordt binnenkort pas bekend wat de prognose 
overschrijding qua kosten zal zijn op het sociaal domein voor 
23 en verder. Deze zijn gebaseerd op een inventarisatie van 
de gerealiseerde beheersmaatregelen korte en lange termijn 
en andere ontwikkelingen. 
 
Hiertoe het huidige resultaat naar verwachting binnenkort zal 
worden bijgesteld naar beneden. 
 

Roept het college op 
 

Om zo spoedig als mogelijk de werkelijke overschrijding kosten 
sociaal domein communiceren en inzichtelijk te maken wat dit 



betekent ten opzichte van de reeds opgenomen 75% 
rijksbijdragen en het totale begrotingssaldo 2023 ev. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Alexandra Otto 
Fractie D66 
 
Wilma Grooteman 
Fractie CDA 
 
Solita Groen-Bruschke 
Fractie GroenLinks 
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