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Perspectiefnota 2022 - 2025

Voorgesteld besluit

1. De jaarschijf 2021 (voorjaarsnota 2021) van de perspectiefnota vast te stellen.
2. De begrotingswijzigingen voor het jaar 2021 te verwerken in de programmabegroting 2021-2024 
(jaarschijf 2021).
3. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2022-2025.

Inhoud
Inleiding
Ieder jaar stellen we een perspectiefnota op als eerste product in de planning- en controlcyclus. 
Daarna volgen de programmabegroting, de najaarsnota en de slotwijziging. De programmarekening 
sluit vervolgens de cyclus af.

Voorliggende perspectiefnota laat een financieel overschot in 2021 zien. Vanaf 2022 ontstaat jaarlijks 
een financieel tekort. Tegenover die tekorten staat onze verwachting dat de meicirculaire over de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds deze tekorten gedeeltelijk of geheel compenseert. We 
denken daarbij o.a. aan extra gelden voor jeugd en positieve effecten van de nieuwe 
verdeelsystematiek. We vinden het daarom wenselijk te wachten op deze meicirculaire voordat we 
maatregelen treffen om tot een sluitend meerjarenperspectief komen. Daarmee voorkomen we dat we 
op voorhand onderwerpen schrappen en/of bezuinigen en dit later onnodig blijkt. Na de meicirculaire 
komen we in het begrotingsproces tot een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025.

Beoogd effect
De jaarschijf 2021 (voorjaarsnota 2021) vast te stellen, zodat voor 2021 de financiële middelen zijn 
geborgd.  

Argumenten
1.1 De financiële middelen voor 2021 borgen
Door het vaststellen van de jaarschijf 2021 (voorjaarsnota 2021) borgen we de financieel middelen om 
de ingezette taken en beleidsopgaven voort te zetten.

2.1 De raad heeft budgetrecht
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen: het 
‘budgetrecht’. Door in te stemmen met de begrotingswijzigingen voor 2021 geeft de gemeenteraad het 
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college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

3.1 De meicirculaire is nodig om het financieel meerjarenperspectief te completeren
Zonder de compensaties die wij via de meicirculaire verwachten, hebben wij geen compleet 
meerjarenperspectief. Wij hebben deze informatie nodig om te bepalen of en zo ja, voor welke 
bedragen wij keuzes moeten maken om tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

Kanttekeningen
 

Financiële informatie
De perspectiefnota 2022 – 2025 bevat de financiële informatie. Na het verschijnen van de 
meicirculaire informeren wij u, net als voorgaande jaren, via een afzonderlijke informatienota over de 
financiële effecten van de meicirculaire.
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