
Op basis van inzicht in 
wettelijke taken, on-
ontkoombare ontwik-
kelingen en risico’s 
en de gemeentelijke 
inkomsten en stelt 
de raad de ruimte en 
invulling van nieuw 
beleid vast voor 2023. 

JAARSTUKKEN
2021

1E BESTUURS
RAPPORTAGE 2022

 
 

PERSPECTIEVEN 
NOTA*

BEGROTING 
2023

 

2E BESTUURS
RAPPORTAGE 2022

JAARSTUKKEN
2022

 ACCOUNTANT: MAART
 COLLEGE: MEI
 RAAD: JULI

 COLLEGE: MEI
 RAAD: JULI

 COLLEGE: MEI
 RAAD: JULI

 COLLEGE: SEPTEMBER
 RAAD: NOVEMBER

 COLLEGE: NOVEMBER
 RAAD: DECEMBER

 ACCOUNTANT: APRIL
 COLLEGE: MEI
 RAAD: JULI

Deze tussenrapportage 
wordt gebruikt om aan 
te geven hoe het gaat 
met de uitvoering van 
de begroting 2022 en 
eventuele wijzigingen 
op financieel gebied.

In de jaarstukken 
leggen we verantwoor-
ding af aan het college 
en de raad op de uit- 
voering van het beleid 
en de financiële stand 
van zaken van de  
begroting 2021.

De Uitvoeringsagenda 
vormt de basis voor 
de begroting waarin 
het nieuwe beleid, de 
tarieven en de beleids-
prioriteiten verder 
worden uitgewerkt 
voor 2023.

Deze tussenrapportage 
wordt gebruikt om aan 
te geven hoe het gaat 
met de uitvoering van 
de begroting 2022 en 
eventuele wijzigingen 
op financieel gebied.

In de jaarstukken 
leggen we verant-
woording af aan het 
college en de raad op 
de uit voering van het 
beleid en de financiële 
stand van zaken van de 
begroting 2022.

 

Ambtelijke start december
 

Snelkookpan april
 

Snelkookpan april Ambtelijke start juni Snelkookpan september Ambtelijke start december

April / mei 2022 April / mei 2022 Juni/september 2022 Sept/oktober 2022 Januari / maart 2023Januari / maart 2022

PLANNING & CONTROL CYCLUS

*Na de gemeenteraadsverkiezingen legt de coalitie de plannen vast die zij in haar bestuursperiode (2022-2026) wil uitvoeren. Deze plannen en afspraken staan in het Coalitieakkoord. Het college vertaalt dit 
  naar een Uitvoeringsagenda. Omwille van efficiency in het politieke debat en de ambtelijke ondersteuning wordt in het verkiezingsjaar 2022 geen Perspectievennota uitgebracht, maar zal de Uitvoeringsagenda 
  de kaderstellende rol moeten vervullen.


