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Adviesnota raad

Beslispunten
1. De beleidsmatige kaderstelling voor de begroting 2023 vast te stellen
(programma's).
2. De financiële kaderstelling voor de begroting 2023 vast te stellen.
Inleiding
De Kadernota 2023 is een instrument binnen de P&C cyclus. Deze nota is de opstap
naar de programmabegroting 2023-2026. In deze nota worden de doelstellingen (wat
willen we bereiken?) en inleiding (beschrijving/maatschappelijk effect) per programma
geactualiseerd. Bij de begroting 2023 gaan we deze doelstellingen concreet uitwerken
in activiteiten 2023 en aangeven hoe we dit gaan meten (meetindicatoren).
Ook bevat de Kadernota 2023 de financiële kaders, zoals indexering.
Het vaststellen van kaders is een bevoegdheid van de raad.
Beoogd effect
Met de Kadernota 2023 worden de financiële en beleidsmatige kaders bestuurlijk
vastgelegd voor de komende jaren. De Kadernota 2023 legt de basis voor de
voorbereiding van de programmabegroting 2023-2026.
Argumenten
1.1 Het beleidsmatige startpunt voor de begroting is inzichtelijk
Er wordt een beleidsmatige startpunt bepaald door een actualisatie van de
kaderstelling op te nemen.
1.2 Kwaliteitsverbetering doelstellingen
We hebben met deze kadernota een eerste stap gezet in de verbetering van onze
kaderstelling. Dit hebben we opgepakt door bij het opstellen van de kaderstelling een
duidelijk en beter onderscheid te maken in doelstellingen, activiteiten en
meetindicatoren (voorheen werden deze vaak door elkaar heen gebruikt). Zodoende
bevat deze kaderstelling alleen de doelstellingen per programma waarbij we bij de
begroting 2023 de doelstellingen concreet gaan maken in activiteiten voor het jaar
2023 en waar mogelijk informatie opnemen met meetindicatoren. De activiteiten (Wat
gaan we ervoor doen?) zullen we in 2023 bij bestuursrapportages monitoren met
behulp van stoplichten.
2.1 De financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 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.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 Coalitieprogramma niet verwerkt
In de kaderstelling zijn doelstellingen opgenomen die aansluiten bij het reeds
vastgestelde en wettelijke beleid van de gemeente. Het coalitieprogramma is op een
later moment vastgesteld dan de vervaardiging van deze kadernota. Eventuele
aanpassingen, die voortvloeien uit het nieuwe coalitieprogramma, zullen bij de
begroting 2023 worden doorgevoerd.
Financiën
Financiële uitwerking van de kaderstelling volgt bij de begroting 2023.
Communicatie en samenspraak
Communicatie vindt plaats via gebruikelijke kanalen.
Uitvoering / planning
N.v.t.
Bijlagen
Kadernota 2023 (Veldhoven.nl)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Naar aanleiding van vragen van diverse fracties zegt weth. Rooijakkers toe dat
suggesties van de oppositie serieus worden meegenomen in de overwegingen bij de
uitwerking van de PB 2023. Ook het coalitieakkoord zal hierin worden verankerd.
Wethouder Rooijakkers geeft afrondend aan hoe de relatie tussen de Kadernota en de
Programmabegroting gezien moet worden.

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