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Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 gemeente Hardinxveld-
Giessendam

Voorgesteld besluit

1. De Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 vast te stellen.
2. De investeringen 2023 uit het investeringsoverzicht vast te stellen en te autoriseren.

Inhoud
Inleiding
In de voorbereiding naar de begroting 2023-2026 heeft de raad op 7 juli 2022 de perspectiefnota 
2023-2026 vastgesteld. Normaliter is de perspectiefnota het kader voor de begroting. Gelet op de 
economische ontwikkelingen zijn de budgetten tussen het vaststellen van de perspectiefnota 2023-
2026 en het opstellen van de begroting 2023-2026 nogmaals tegen het licht gehouden en zo nodig 
bijgesteld. In de begroting wordt dit in paragraaf 1.4 nader toegelicht.

Beoogd effect
Vaststellen van de begroting 2023-2026

Argumenten
1.1 De raad stelt de begroting vast
De programmabegroting is het beleidsdocument in de planning & controlcyclus waarin de kaders voor 
het College voor het eerstvolgende begrotingsjaar zijn vastgesteld.Deze kaders bestaan uit de 
beleidsvoornemens en de daarbij behorende programmabudgetten voor 2023. Het 
meerjarenperspectief wordt vastgesteld en is indicatief voor de komende jaren.

1.2 Er dient een begroting aan de provincie te worden aangeboden voor 15 november 2022
In de Gemeentewet is vastgelegd dat de begroting uiterlijk op 15 november aan de provincie dient te 
worden aangeboden. Met het vaststellen op 10 november wordt de termijn van indiening gehaald.

1.3 De begrotingsjaren 2023 tot en met 2025 geven een positief beeld
Na de meicirculaire 2022 was sprake van een positief meerjarenbeeld. Dit behoudens het jaar 2026, 
wat ook wel het ravijnjaar wordt genoemd. Met het verwerken van de effecten na de meicirculaire 
2022, zoals de hogere kosten voor energie, kan voor de jaren 2023 tot en met 2025 nog steeds een 
positief resultaat worden gepresenteerd. Het jaar 2026 blijft nog steeds fors nadelig, maar dat beeld is 
bij alle gemeenten te zien.

2.1 De voorgenomen investeringen voor 2023 moeten wettelijk door de raad worden vastgesteld.
In het kader van het budgetrecht van de raad is zij het aangewezen orgaan om de investeringen vast 
te stellen.
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Kanttekeningen
1.1 Het jaar 2026 vertoont nog steeeds een negatief beeld
Zoals na de meicirculaire 2022 al duidelijk was is het begrotingsresultaat voor 2026 (fors) negatief. Dit 
hangt samen met het feit dat de regering de extra uitgaven/investeringen na 2025 niet heeft 
meegenomen in de rijksuitgaven. Omdat de Algemene Uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven 
resulteert dat direct in een nadelig effect. Wij kiezen er bewust voor om nu nog geen maatregelen, 
zoals bezuinigingen, te treffen om dit negatieve beeld op te lossen. 

Financiële informatie
De begroting voor 2023 tot en met 2025 geeft op dit moment een positief beeld. Naar verwachting 
zullen de effecten van de septembercirculaire 2022 dit beeld positief beïnvloeden. De 
septembercirculaire 2022 zal separaat worden aangeboden en kan gelijktijdig in de raad worden 
behandeld.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Volgt nog. Er wordt een persbericht opgesteld.

Vervolg
Na vaststelling van de begroting 2023-2026 zal deze aan de provincie worden aangeboden.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Programmabegroting 2023-2026 


