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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Kaderbrief 2023 Ridderkerk

College van burgemeester 
en wethouders 
10 mei 2022

Zaaknummer
497857
 

Portefeuillehouder
C.A. Oosterwijk

Commissie Samen leven en 
Samen wonen RK 
23 juni 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
joost.v.d.waal@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
30 juni 2022
 

Geadviseerd besluit
1. De kaderbrief voor de begroting 2023 voor kennisgeving aan te nemen en deze als uitgangspunt te 
nemen voor de verdere samenstelling van de programmabegroting 2023 – 2026.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met de kaderbrief 2023 neemt u kennis van de financiële kaders waarbinnen wij de 
(meerjaren)begroting voor de komende jaren opstellen.
Vanwege de verkiezingen en daaropvolgende formatie van een nieuw gemeentebestuur beperkt de 
kaderbrief voor de begroting 2023 zich tot de autonome en onvermijdbaar geachte ontwikkelingen van 
de baten en lasten. Om het financiële beeld in perspectief te plaatsen, zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen en onzekerheden benoemd.

Beoogd effect
Uw raad kennis te laten nemen van de kaders waarbinnen de programmabegroting 2023 - 2026 wordt 
opgesteld.

Relatie met beleidskaders
Artikel 4 Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017.

Argumenten
1.1 Kader voor de programmabegroting 2023 -2026
Jaarlijks bieden wij uw raad de kaders voor het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende 
jaren aan.

1.2 Startpunt opstellen eerstvolgende begroting
De kaderbrief markeert het startpunt van een nieuwe cyclus van de planning en control documenten. 
Het is het vertrekpunt voor het opstellen van de eerstvolgende begroting en de meerjarenraming.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
De planning van de kaderbrief is als volgt:

• Werkgroep KAS – 18 mei 2022 
• Commissie Samen leven en Samen wonen – 23 juni 2022
• Gemeenteraad – 5 juli 2022

In de programmabegroting 2023 - 2026 wordt de kaderbrief verwerkt.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Begroting en Meerjarenperspectief
In de kaderbrief wordt een beeld geschetst van de financiële stand van zaken voor de periode 2023 – 
2026. De basis is de stand van de begroting 2022 (bestaand beleid) tot en met de 1e 
tussenrapportage 2022 inclusief de structurele gevolgen uit de jaarrekening 2021.

Meicirculaire
Na ontvangst van de meicirculaire 2022 van het Rijk ontstaat meer inzicht en duidelijkheid over de 
ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Over de effecten van de meicirculaire 
wordt u met een raadsinformatiebrief apart geïnformeerd. De meicirculaire wordt pas later ontvangen. 
In de kaderbrief is daarom vooruitgekeken naar de verwachte uitkomsten van de belangrijkste 
elementen in de meicirculaire waaronder de effecten van de herijking van het gemeentefonds, het 
bevriezen van de opschalingkorting tot 2026 en de ontwikkeling van het accres naar aanleiding van 
het Regeerakkoord.

Juridische zaken
Niet van toepassing.
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Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Kaderbrief 2023 Ridderkerk - DEFINITIEF  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
30 juni 2022

Zaaknummer:
497857

Onderwerp:
Kaderbrief 2023 Ridderkerk

Commissie samen leven en 
samen wonen rk
23 juni 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 mei 2022,

BESLUIT:

1. De kaderbrief voor de begroting 2023 voor kennisgeving aan te nemen en deze als uitgangspunt te 
nemen voor de verdere samenstelling van de programmabegroting 2023 – 2026.


