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Raadsinformatiebrief over de begroting 2023

Geachte leden van de Raad,
Op basis van de actieve informatieplicht en vooruitlopend op de vaststelling van de begroting
2023-2026 informeren wij u over het volgende:
Op 22 september hebben wij u geïnformeerd over het proces tot het komen van een
begroting 2023 en de gevolgen daarvan. In voorliggende brief brengen wij u op de hoogte
van de huidige situatie.
Ambtelijke voorbereiding begroting 2023
De ambtelijke organisatie is, zoals u bekend, onderbezet. Niet alleen het team financiën
maar ook de diverse beleidsafdelingen die de informatie moeten aanleveren hebben
capaciteitsproblemen. In de brief van 22 september gingen we ervanuit dat een uitstel van
twee weken voldoende zou zijn om een begroting aan u te kunnen presenteren. Inmiddels is
duidelijk geworden dat 2 weken onvoldoende is om een begroting aan u voor te leggen. Wij
verwachten nu dat we op 8 november de begroting in het college kunnen vaststellen. Dat
heeft gevolgen voor de planning.
Contact met de provincie
De afgelopen weken is er nader ambtelijk contact met de provincie Noord- Holland geweest.
Daaruit is gebleken dat er formeel uitstel moet worden gevraagd door het college via een
brief. In de bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeente en de provincie is het gebruikelijk
dat een brief vooraf wordt aangekondigd in een informeel bestuurlijk overleg. Dit overleg is
gepland op 7 oktober aanstaande bij gedeputeerde Zaal.
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Gezien de stand van zaken rond de voorbereiding van de begroting gaan we met
gedeputeerde Zaal bespreken wat de gevolgen van het toezicht door de provincie zijn, nu de
behandeling van de begroting op 14 december 2022 is voorzien.
Tijdens de door u gewenste bijeenkomsten op maandag 3 oktober zullen we ongetwijfeld bij
de ontwikkelingen stilstaan en beantwoord ik graag in de openbare bijeenkomst uw vragen.

Met vriendelijke groet,

G. Zagt
wethouder
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