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AB-BESLUIT 

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN 

Datum vergadering : 07-07-2021 

Auteur : D. van der Kolk  

Onderwerp : formalisering afspraken rondom Kadernota 2022 AB Kadernota 

2022  

Agendapunt : 2 

Bijlage(n) : - 

Portefeuille : P&C-cyclus – Dhr Groot  

 

 
Aanleiding 
Op 14 december 2020 is u de Kadernota 2022 toegezonden als onderdeel van de financiële 
jaarcyclus. In tegenstelling tot het jaar hiervoor betrof dit geen beleidsarme nota. Uit de 
Zienswijzen is gebleken dat er onder meer behoefte bestond aan meer achterliggende informatie. 
Daarnaast bleken diverse gemeentes meer tijd nodig te hebben om inzicht te krijgen in de 

prioriteiten en financiële situatie in 2022.  

 
Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur begin maart besloten om alleen de indexatie mee te 
nemen in de begroting voor 2022 en meer tijd te nemen om met de deelnemers in gesprek te gaan 
over de nieuwe terreinen, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Deze route is voorgelegd aan het 
Algemeen Bestuur van 10 maart en met een meerderheid aan stemmen akkoord bevonden. Op 15 
april is een brief uitgegaan met daarin enkele toelichtende teksten die ingaan op de hoofdlijnen van 

de gegeven opmerkingen in de zienswijzen. Daarnaast is de heer Q. M. Foppe, de nieuwe directeur, 
vanaf 15 april gestart met een kennismakings- en inventariserende ronde onder de leden van het 
Algemeen Bestuur. Mede afhankelijk van de uitkomsten uit deze gesprekken kan het gevolg zijn 
dat voor de begroting 2022 te zijner tijd een begrotingswijziging voorgelegd wordt.  
 
Financiële consequentie 

geen.  
 
Juridische consequentie 

geen. 
 
Inhoudelijk advies van DB aan AB: 
Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur de besproken route zoals voorgelegd aan 

het Algemeen Bestuur op 10 maart 2020 te formaliseren en vast te stellen.   
 
Alternatief 
Geen. 
 
Besluit Algemeen Bestuur de datum: 7 juli 2022:  
conform voorstel. 

 
Ondertekening: 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
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M.C. Uitdehaag     Q.M. Foppe 


