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AGENDAPUNT ONDERWERP    

 Begrotingswijziging 2021, kadernotitie 2022 – 

2025 en ontwerpbegroting 2022  

  

Voorstel 

 Goedkeuren van de geformuleerde kaders voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 tot 

en met 2025; 

 Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2022 met daarin de meerjarenraming 2023-2025; 

 Goedkeuren van de begrotingswijziging 2021; 

 Instemmen dat, na goedkeuring, bovenstaande drie documenten in gezamenlijkheid aan de 

deelnemers in de gemeenschappelijke regeling worden toegezonden waarbij hen de gelegenheid 

wordt geboden hun zienswijzen naar voren te brengen;  

 De ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021, met de ontvangen zienswijzen, worden 

ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.  

Toelichting 

 

Kadernotitie 2022 – 2025 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft in artikel 67a voor dat jaarlijks de algemene financiële 

en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en de algemene 

besturen van de deelnemende waterschappen gezonden worden. De wetgever heeft hier, blijkens de 

Memorie van Toelichting, beoogd dat de gemeenteraden deze informatie tijdig beschikbaar hebben ten 

behoeve van de voorjaarsnota. 

 

De bijgevoegde (concept) Kadernotitie schetst beleidsuitgangspunten en de financiële kaders voor de 

begroting 2022 en de meerjarenraming 2023–2025. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten 

voor de periode voor zienswijze, worden de kadernotitie en de ontwerpbegroting in gezamenlijkheid 

aangeboden.  

 

Begrotingswijziging 2021 

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen valt aan het algemeen bestuur van GBLT de 

exclusieve bevoegdheid toe tot het vaststellen van de gewijzigde begroting van de gemeenschappelijke 

regeling.  
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Na het vaststellen van de primaire begroting 2021 van GBLT in 2020, hebben zich wijzigingen voorgedaan 

waardoor het saldo van de lasten en baten zijn gedaald. De primaire begroting 2020 is vastgesteld op een 

deelnemersbijdrage van € 20.182.000. Door de begrotingswijziging daalt de bijdrage per saldo naar € 

18.895.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage van de begrotingswijziging. 

 

Om het zienswijzeproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, stellen wij voor de begrotingswijziging 

samen met de ontwerpbegroting 2022 voor zienswijze aan te bieden aan de deelnemers van GBLT.  

 

Ontwerpbegroting 2022 

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen valt aan het algemeen bestuur van GBLT de 

exclusieve bevoegdheid toe tot het vaststellen van de begroting van de gemeenschappelijke regeling. 

  

De begroting wordt niet eerder vastgesteld dan nadat de vertegenwoordigende organen van de deelnemers 

in staat zijn gesteld over de ontwerpbegroting hun zienswijze naar voren te brengen. Daarom zenden wij 

de ontwerpbegroting, nadat deze is behandeld in het dagelijks bestuur, toe aan de besturen van de 

deelnemers. De ontwerpbegroting 2022 zal (formeel) worden aangeboden ter vaststelling in de 

vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.  

 

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op beleidsuitgangspunten en de financiële kaders zoals geschetst 

in de kadernotitie 2022–2025. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is de eerder genoemde 

begrotingswijziging reeds meegenomen. De ontwerpbegroting 2022 komt uit op een deelnemersbijdrage  

van € 19.810.000. Dit is € 971.000 minder dan het in de begroting 2021 geschetste meerjarenperspectief 

voor 2022. De daling is grotendeels het gevolg van hogere invorderbaten. 

Voorbesproken 

De kadernotitie 2022-2025, de begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 zijn voorbesproken 

met de financiële contactpersonen van de deelnemers. Daarnaast zijn de documenten behandeld in het 

dagelijks bestuur van GBLT op 17 maart 2021. 

 

Behandelen in vergadering d.d. 7 april 2021 
 

Personele consequenties 
Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 
Het vaststellen van de begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 leidt tot financiële 

consequenties voor de deelnemers van GBLT. Deze consequenties zijn in de bijlagen verwoord.  

 

Voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 is 

uitgegaan van financiële rekenparameters. Deze staan toegelicht in paragraaf 2 van de 

ontwerpbegroting. 
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Juridische consequenties 
Door het vaststellen van de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 wordt eveneens de 

deelnemersbijdrage vastgesteld die is berekend conform de bepalingen uit de Bijdrageverordening GBLT. 

 

I&A consequenties  
Niet van toepassing. 

 

Communicatie consequenties  
De begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 worden na de behandeling in het algemeen 

bestuur toegezonden aan de besturen van de waterschappen en gemeenten. Zij worden in de 

gelegenheid gesteld hun zienswijze op de begrotingswijziging en ontwerpbegroting kenbaar te maken. 

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Niet van toepassing. 

 

Resultaten en evaluatie 
De voortgang en realisatie van de (ontwerp)begroting 2022 wordt bij de bestuursrapportages in 2022 en 

bij de jaarrekening 2021 geëvalueerd. 

 

Bijlagen 
 Kadernotitie 2022-2025 

 Begrotingswijziging 2021 

 Ontwerpbegroting 2022 met de meerjarenraming 2023 – 2025.  

 




