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Raadsbesluit 
 

volgnummer : 22.094/ 22bs00090 

datum raad : 8 november 2022 

agendapunt :  

onderwerp : Programmabegroting 2023 - 2026 

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022, nr. 

22.093/22bs00089  

 

overwegende dat de jaarschijven 2023 tot en met 2025 structureel sluitend zijn en de 

jaarschijf 2026 sluit met een negatief saldo 

 

gelet op de bepalingen in artikel 191 van de gemeentewet en de door de raad gestelde 

kaders in de Kadernota 2022 

 

 

b e s l u i t : 
 

 

1. De programmabegroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024 - 2026 vast te 

stellen;   

2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2023, met een positief saldo van 

€ 166.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 

doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma 

beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten; 

3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2023 met een totaal 

investeringsbudget van € 40.187.000 het college van burgemeester en wethouders 

te autoriseren tot het doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere 

investering beschikbaar gestelde investeringsbudget.     

 

 

Aanvullend op dit besluit, op basis van amendementen: 
 

 

4. De zin “We doen een breed onderzoek naar effecten van ons minimabeleid, 
waaronder of een verhoging van de inkomensgrens van de bijzondere bijstand van 

110% naar 120% significant kan bijdragen aan het verminderen van de 

schuldenproblematiek” te vervangen door “We doen een breed onderzoek naar 
effecten van ons minimabeleid, waaronder of een verhoging van de inkomensgrens 

van de bijzondere bijstand van 110% naar 120% of 130% significant kan bijdragen 

aan het verminderen van de schuldenproblematiek”; 
5. Een eenmalige bijdrage van € 24.000 te verstrekken aan de Voedselbank voor het 

komende begrotingsjaar 2023 en hiervoor het begrotingsoverschot van 2023 aan te 

wenden; 

6. Een verandering in leefstijl mee te nemen bij de opstelling van het 

gezondheidsbeleid; 
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7. De raad  te informeren over de voortgang bij de 1e bestuursrapportage. 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 8 november 2022 

 

 

 

 

 

 

 

B.T. de Winter M.J.A. Delhez 

griffier voorzitter 
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