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Betreft: Integraal beeld Programmabegroting 2023, 2' Tussenrapportage 2022,
Septernbercirculaire 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 n.a.v. het collegeprogramma

Geachte raadsleden.

In deze brief geven wij uw raad graag het integrale, financèële beeld van de
Programmabegroting 2023, 2' Tussenrapportage 2022, Septembercirculaire 2022 en 1 ‘
begrotingswijziging 2023 naar aanleiding van het collegeprogramma 2022-2026,

Het is de eerste begroting van ons college en wij zijn verheugd uw raad te kunnen melden dat
het meerjarenperspectief van de begroting 2023, op “het ravijnjaar” 2026 na, sluitend is

De Prograrnrnabegroting 2023 is beleidsarm. In het collegeprogramma 2022 - 2026 'Hart voor
een toekomstbestendig Ridderkerk’ zijn onze ambities opgenomen voor de komende vier jaar,

De Prograrnrnabegroting 2023, de 2e Tussenrapportage 2022 en het collegeprogramma 2022-
2026 zijn parallel aan elkaar opgesteld. In onderstaande tabel wordt uw raad het integrale
overzicht van de financiêle gevolgen van deze documenten gepresenteerd. Ook de
Septernbercirculaire 2022 hebben wij nog in dit overzicht mee kunnen nemen

Voor een toelichting op de septembercirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief
'Septembercirculaire gemeentefonds 2022'
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Begrotíngssaldi na verwerking 2e Tussenrapportage 2022, septembercirculaire en
collegeprogramma

Saldo Programmabegroting

Saldo 2' Tussenrapportage 2022

Saldo Septernbercirculaire 2022

Saldo Colïegeprogramma

Totaal saldo na wijziging

1.321.100

-2.026.000

2.322.000

7.347,000

-3. 148.400

1 .467.000

-5.018.500

647.100

7.290.400

-2.205.000

665.000

-5. 156 .800

593.600

8.312.800

-2.218.900

50.000

-5. 1 56.800

987.100

947.400

-2 . 102.900

2.090.000

-5.156.800

4.222.3001.617.100

Wij spreken de wens uit dat Gods zegen op onze gezaryl We arbeid mag rusten

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethoude Ridderkerk-s

de burgemeesterde secretaris,

áhr. H.W.J Klaucke mw. A. Atte


