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Najaarsnota 2022

Voorgesteld besluit

1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen.
2. Het voordelige begrotingssaldo van € 607.584 op begrotingsbasis voorlopig toe te voegen aan de 
algemene reserve.
3. De budgettaire gevolgen als verwoord in de aanbieding en besluitvorming als begrotingswijziging te 
verwerken in de begroting 2022.

Inhoud
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2022 aan. Voor de inhoud hiervan wordt u verwezen naar het 
betreffende document.

Beoogd effect
De Najaarsnota 2022 vast te stellen.

Argumenten
1.1 Het vaststellen van de najaarsnota is voorbehouden aan de raad.
De Najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het 
lopende jaar. Dit komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken van de 
beleidsvoornemens, de exploitatiebudgetten en den investeringskredieten uit de begroting 2022. De 
beleidsvoornemens zijn opgesteld door het vorige college. Dit is in 2022 door het huidige college 
gecontinueerd. In het algemeen kan worden opgemerkt dat bijna alle voornemens in een uitvoerings- 
of afrondingsfase zijn beland of inmiddels zijn afgerond. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven 
gestart door het nieuwe college. Verder blijven we ons inzetten voor de onderwerpen uit het 
raadsprogramma: invoering van de Omgevingswet; duurzaamheid; burgerparticipatie en Hardinxveld-
Giessendam en de (bestuurlijke) omgeving. Deze onderwerpen komen ook terug in deze Najaarsnota.
Eventuele structurele effecten met betrekking tot de exploitatiebudgetten voor de jaren na 2022 
worden in de begroting 2023-2026 verwerkt. De peildatum voor deze Najaarsnota  is 31 augustus 
2022, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het 
proces van samenstellen van deze nota.

2.1 Conform onze werkwijze wordt het saldo op begrotingsbasis verwerkt.
De effecten van deze Najaarsnota  zijn € 310.737 nadelig. Rekening houdend met de Voorjaarsnota 
2022 (opgenomen in de perspectiefnota 2023-2026) en andere bijstellingen vóór de Najaarsnota 2022 
leidt dit tot een geprognosticeerd overschot over 2022 van € 607.584. Voorgesteld wordt om dit 
overschot voorlopig op begrotingsbasis toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening 
zal het werkelijke saldo worden bepaald en aan de raad een voorstel worden voorgelegd.
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3.1 We moeten voldoen aan het budgetrecht
De budgettaire gevolgen van de aanbieding en vaststelling van de Najaarsnota 2022 moeten wettelijk, 
in het kader van budgetrecht, door de raad worden vastgesteld en worden verwerkt in een 
begrotingswijziging.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële informatie
Zie beslispunten

Participatie
n.v.t.        

Communicatie
n.v.t.

Vervolg
In de planning is rekening gehouden met vaststelling van de Najaarsnota 2022 in de 
collegevergadering van 20 september 2022. Hiermee kan aansluitend de Najaarsnota 2022 naar de 
leden van de raad worden verzonden. Dit met het oog op de behandeling van de Najaarsnota 2022 op 
20 oktober 2022 in de raad.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Najaarsnota 2022 
2. Begeleidende brief bij aanbieden najaarsnota 2022 
3. Beantwoording technische vragen inzake Najaarsnota 2022 


