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Programmabegroting 2020-2023

Voorgesteld besluit
1. De programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
2. De investeringen 2020 uit het investeringsoverzicht vast te stellen en te autoriseren.

Inhoud
Inleiding
Voor u ligt de Programmabegroting 2020-2023. 

In de voorbereiding naar de begroting 2020-2023 heeft de raad op 4 juli 2019 de perspectiefnota 
2020-2023 vastgesteld, welke als kader voor deze begroting heeft gediend. 

Beoogd effect
Vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 door de raad.

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 vastgelegd. Deze kaders bestaan uit de 
beleidsvoornemens en de daarbij behorende programmabudgetten voor 2020. 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 2019.

In de Gemeentewet is vastgelegd dat de begroting uiterlijk op 15 november aan de provincie dient te 
worden aangeboden. Met het vaststellen op 7 november 2019 wordt de termijn van indiening 
gehaald. 

 

1.3   De perspectiefnota inclusief de effecten van de meicirculaire 2019 gaven een positief 
begrotingsresultaat weer.
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Bij de behandeling van de perspectiefnota 2020-2023 is een aanvullend memo over de meicirculaire 
2019 (Algemene Uitkering) betrokken. Het meerjarenperspectief geeft daarmee voor de jaren 2020 en 
2021positieve begrotingssaldi.

 

 2.1 De voorgenomen investeringen voor 2020 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.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële informatie
De perspectiefnota 2020-2023 is het kader voor de programmabegroting 2020-2023. Tijdens het 
opstellen van de perspectiefnota was de meicirculaire nog niet beschikbaar. Na beschikbaar stellen 
van de meicirculaire door het rijk is tot een financiële doorrekening gekomen en heeft de raad deze via 
een afzonderlijke memo aangeboden gekregen. 

Voor de jaren 2020 en 2021 van de programmabegroting 2020-2023 is sprake van een positief 
resultaat. De jaren 2022-2023 vertonen een negatief resultaat, welke voor een groot deel wordt 
veroorzaakt door het niet meenemen van de extra middelen jeugd voor deze jaren. Vooralsnog zijn 
alleen voor de huidige kabinetsperiode extra geld beschikbaar gesteld.

Communicatie
Volgt nog, er wordt een persbericht opgesteld

Vervolg
Vaststelling in de raadsvergadering van 7november

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Programmabegroting 2020-2023 d.d. 01-10-2019 def.pdf 
2. Septembercirculaire 2019 - Informatienota 
3. Begroting 2020 in een oogopslag gemeente Hardinxveld-Giessendam 
4. Unaniem aangenomen - Motie Voetgangersbrug Buitendams-Marsstraat 
5. Unaniem aangenomen - Motie Ontwikkelingen gemeentefonds 


