
 

 

 

Interne memo 
 Aan het Presidium 

 Van Hans van der Graaff en Monique Moedt 

 Datum 13 maart 2022 

 Onderwerp Uitwerken nieuwe programma-indeling voor de begroting 2023 

 Djuma-kenmerk GZDGWB/ 

 
 
 
 
In de programmabegroting 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om de belangrijke 
beleidsthema’s voor West Betuwe te onderzoeken op basis van de grote maatschappelijke opgaven en 
het nieuwe coalitieakkoord. En vervolgens op basis van dit onderzoek een voorstel te doen voor het 
aanpassen van de programma-indeling. Doel hiervan is om de begroting beter te laten aansluiten op 
de ambities van de gemeenteraad. En hierdoor een betere sturing op doelen, resultaten en geld door 
de gemeenteraad te faciliteren. 
 
Artikel 2 van de Financiële verordening gemeente West Betuwe 2021 geeft aan dat de raad in het 
eerste jaar van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vaststelt. De 
nieuwe raadsperiode start in 2022 en de eerstvolgende vast te stellen begroting voor de nieuwe raad 
is de begroting 2023. Om dit te kunnen realiseren, zal de raad uiterlijk in juli van dit jaar de nieuwe 
programma-indeling moeten vaststellen. 
 
We willen de nieuwe programma-indeling bij voorkeur volgens de methode van projectmatig creëren 
met de auditcommissie, eventueel aangevuld met andere raadsleden, uitwerken. Ambtelijk 
opdrachtgever is de griffier, de concerncontroller is de projectleider. 
 
De planning en globale aanpak van het project zien wij als volgt: 

Periode Onderwerp 

Maart 2022 Ambtelijk vooronderzoek naar maatschappelijke 
opgaven en overkoepelende thema’s in de 
verkiezingsprogramma’s. Tevens onderzoek 
naar programmabegrotingen van andere 
gemeenten. 

April/mei 2022 Voorbereiding nieuwe programma-indeling met 
raadsafvaardiging in maximaal 3 avonden, 
tussendoor ambtelijke uitwerking: 
- 1e avond: nadere uitleg relatie programma’s en 
autorisatie op basis van de financiële 
verordening door dhr. Van Vugt; verkennen grote 
thema’s West Betuwe op basis van ambtelijk 
vooronderzoek en  
- 2e avond: scenario’s uitwerken voor nieuwe 
programma-indeling 
- 3e avond: afronden voorstel nieuwe 
programma-indeling 

Juni Presentatie en uitleg nieuwe programma-
indeling aan de raad 



  

13 maart 2022  
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Juli Vaststellen nieuwe programma-indeling door de 
raad 

 
 
Wij verzoeken u: 
- In de raadsagenda ruimte te maken voor dit project; 
- in de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad de raadswerkgroep voor dit project samen te 
stellen. 
 
 
Bijlage: opdrachtformulering 
 


