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Adviesnota raad 

Kadernota 2022  
 

Beslispunten 

 

1. Kennis te nemen van de beleidsmatige ontwikkelingen 2022 (Kadernota 2022 

hoofdstuk 2). 

2. De beleidsmatige kaderstelling voor de begroting 2022 vast te stellen (Kadernota 

2022 hoofdstuk 3). 

3. De financiële kaderstelling voor de begroting 2022 vast te stellen (Kadernota 2022 

hoofdstuk 4).   

 

Inleiding 

 

De Kadernota 2022 is een instrument binnen de P&C cyclus. Deze nota is de opstap 

naar de Programmabegroting 2022 – 2025. In de nota worden de volgende 

onderwerpen behandeld: beleidsmatige kaderstelling, beleidsmatige ontwikkelingen en 

financiële kaderstelling. Het vaststellen van kaders is een bevoegdheid van de raad.  

 

Beoogd effect 

 

Met de Kadernota 2022 worden de financiële en beleidsmatige kaders vastgelegd voor 

de komende jaren. De Kadernota 2022 legt de basis voor de voorbereiding van de 

programmabegroting 2022-2025.  

 

Argumenten 

 

1.1 Een aantal beleidsmatige ontwikkelingen worden verder uitgewerkt in de begroting 

In de kadernota worden een aantal beleidsontwikkelingen beschreven die de komende 

4 jaar hun uitwerking krijgen. Verdere uitwerking wordt opgenomen in de begroting 

2022 evenals eventuele besluitvorming over financiële consequenties. 

 

2.1 Het beleidsmatige startpunt voor de begroting is inzichtelijk 

De oorspronkelijke kaderstelling is gebaseerd op het bestaande coalitieakkoord. Deze 

Kadernota bevat een actualisatie van de kaderstelling waarbij doelen, activiteiten en 

meetindicatoren een update hebben gekregen in aanloop naar de begroting 2022.  

 

3.1 De financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 liggen vast 

Om een financieel gezonde en duurzame gemeente te zijn worden een aantal 

financiële afspraken vastgelegd die hier een bijdrage aan leveren. Enerzijds hebben 

we financiële beleidsnota’s waarin dit wordt geborgd en anderzijds maken we 
financieel begrotingstechnische afspraken (zoals hoe we omgaan met de prijsindex en 

wat wordt verstaan onder een sluitende begroting) om dit te bewerkstelligen. Allemaal 

om ervoor te zorgen dat het bestuur (financieel) goed in stelling gebracht kan worden 

voor het maken van verantwoorde en duurzame keuzes. 
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Kanttekeningen en risico’s 

 

N.v.t.  

 

Financiën 

 

Financiële uitwerking van de kaderstelling volgt bij de begroting 2022.   

 

Communicatie en samenspraak 

 

Communicatie vindt plaats via gebruikelijke kanalen.   

 

Uitvoering / planning 

 

N.v.t.  

 

Bijlagen 

 

Kadernota 2022 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

De fracties stellen veel (technische) vragen over de voorliggende Kadernota. Het 

college zal deze vragen schriftelijk beantwoorden voorafgaand aan de besluitvormende 

raadsvergadering van 13 juli 2021.  

Dit agendapunt wordt zodoende als bespreekstuk geagendeerd voor de 

besluitvormende raadsvergadering. 

 

Overzicht vragen Kadernota per fractie: 

 

Fractie Vragen 

PvdA  Wat verstaat het college onder ‘meer programmatisch werken’ (einde inleiding)? 

 Paragraaf toekomstbestendigheid: veel risico’s, binnen welke kaders gaan die 

vallen? 

 Inzet in circulaire economie en inpassen van de energietransitie: graag 

concretiseren? 

 Probeert het college het begrip duurzaamheid te integreren in alle thema’s via de 
Global Goals? 

D66  Hoe worden de 30 extra voltijdsbanen over de organisatie verdeeld? 

 Hoe kan college wel aangeven hoeveel voltijdsbanen extra nodig zijn zonder deze 

onderbouwing te kunnen geven? 

 Kan het college de bespreking van de analyse hierop versnellen en de resultaten 

van de analyse delen voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering? 

 Kan bij de inventarisatie verdergaande samenwerking met andere gemeenten, 

SGE en instellingen als Omgevingsdienst worden meegenomen? 

 Verlegt het college de rekening met deze Kadernota niet teveel naar de toekomst 

en dus naar een volgend college? 

BPV  Programma 0: is er goed gekeken naar het automatiseren van de processen van 

de gemeente, waardoor kosten gedrukt kunnen worden en er minder capaciteit 

nodig is? 

 Wat betekent het aannemen van extra fte: meer vast personeel, minder externe 

inhuur, meer kansen op subsidie inkomsten, minder aanvragen van bedrijven, et 

cetera? 

 Mening portefeuillehouder: moeten we niet streven naar cijfers van 2019 bij 

incidenten met problematische jeugd (vanwege terug naar oude normaal)? 

 Programma 2: aan welke andere instrumenten dan gratis parkeren wordt 

gewerkt om de aantrekkelijkheid van het CityCentrum te vergroten? 
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LL  Beperken woon-werkverkeer De Run: waar en hoe moeten er woningen worden 

gebouwd op De Run? 

 P.9 knelpunten woningbouw: wat gaat college doen aan de benoemde 

knelpunten? 

 Wat is per programma de onderbouwing van de beoogde personeelsuitbreiding? 

VVD Geen vragen aan het college. 

GBV  Inzichtelijk maken onderbouwing van extra fte. 

 Hoe kijkt het college aan tegen het toevoegen van het thema Gezonde 

verstedelijking aan de al benoemde 6 thema’s voor beleidsontwikkeling? 

 Kan in de programmabegroting 2022 extra ingezet worden op het SMART 

formuleren van de meetindicatoren? 

Senioren 

Veldhoven 

 Is het rapport van de Seniorenraad inzake de bouw van 

doorstroomwoningen/seniorenwoningen in beeld? 

 Bouwen op en rond De Run: moeten we wel spelende en schoolgaande kinderen 

willen tussen druk vrachtverkeer? 

VSA  Hoe staat dit in deze regio met het vinden van geschikt personeel? 

 Halen we momenteel de doelstelling van 22% sociaal bouwen? 

CDA Geen vragen aan het college. 

 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

De beantwoording van de (technische) vragen worden op woensdag 30 juni via de 

griffie ter beschikking gesteld aan de raad. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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