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Datum  27 oktober 

Fractie SGP, VVD, LLB, PvdA en GL 

Onderwerp Leeswijzer begroting 

 

Vraag 1 

Graag ontvang ik een wijzer die weergeeft: 

• Welk onderdeel in het nieuw beleid (uit de perspectiefnota) is waar terug te vinden in de begroting 

(programma), is te lezen wat we er voor gaan doen en wat het kost. 

• Daarnaast ontvangen we graag de lijst met moties en wijzigingen die wel, cq die niet verwerkt zijn in deze 

begroting of die wel/niet in de komende begrotingswijziging worden verwerkt. 

 

Het zou zeer op prijs worden gesteld deze wijzer en overzicht op korte termijn te kunnen ontvangen, voor 28 

oktober 2022, zodat we deze bij de voorbereiding voor - en in  de fractievergaderingen kunnen gebruiken. 

 

Antwoord: 

De financiële uitwerking van drie aangenomen moties op 4 juli 2022 (bij de Perspectiefnota 2023) is in de 

begroting opgenomen, te weten: 

• Motie Jongerenwerk 

• Motie Bermbeheer 

• Motie Onderhoud groen binnen de Kernen 

 

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2022 (bij de Perspectiefnota 2023) zijn nog twee andere moties 

aangenomen: 

• Motie Sport en gezondheid 

• Motie Kruising Vuren 

 

Ten aanzien van deze moties kan het volgende worden aangeven: 

• Motie Sport en gezondheid: Wordt opgepakt, hiervoor zijn op dit moment geen extra middelen nodig. 

• Motie Kruising Vuren: Het onderzoek loopt.  

 

Overzichtslijst 

Bijgevoegd is een conversie tabel van het nieuw beleid overzicht vanuit de PPN 2023 (incidenteel en structureel) 

en bij welk programma het hoort. In de laatste kolom staat een verwijzing naar de pagina van de begroting waar 

de financiën staan. Dit is alleen het financiële gedeelte. In de beleidsbegroting per programma staan de doelen 

en resultaten en per doel/resultaat: wat gaan we daarvoor doen. 

 

Niet al het nieuw beleid is 1 op 1 terug te vinden in de doelen/resultaten. Maar maken soms onderdeel uit van 

het grotere geheel. Bij het betreffende programma staat welk nieuw beleid bij welk programma hoort en welke 

doelen/resultaten bij dat programma horen. 
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