Adviesmemo
Onderwerp Kadernota 2022-2025
Te besluiten om
1. De financiële uitgangspunten en kaders zoals opgenomen in de Kadernota 2022-2025 vast te stellen
als basis voor de begrotingsvoorbereiding 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025;
2. Kennis te nemen van de inhoudelijke, landelijke en organisatorische ontwikkelingen die de basis
vormen van de Begroting BghU 2022.
Inleiding/ probleemstelling
Deze Kadernota dient als opmaat naar de Begroting BghU 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2025.
De Kadernota bevat de financiële uitgangspunten zoals die worden toegepast bij de
begrotingsvoorbereiding en de inhoudelijke, organisatorische en landelijke ontwikkelingen die BghU
verwerkt in haar Begroting 2022.
Beoogd effect
Een door het bestuur vastgesteld financieel kader, dat als basis dient voor de begrotingsvoorbereiding
2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 en een (bestuurlijk) overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen die BghU meeneemt in de begrotingsvoorbereiding.
Argumenten
1.1 De financiële uitgangspunten zijn gelijk aan die van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief
2022-2024, met aandacht voor specifiek financieel-inhoudelijke onderwerpen (investeringen,
afschrijvingen, risicomanagement). Door deze uitgangspunten vast te stellen kan op basis hiervan de
begrotingsvoorbereiding gestart worden. In het hoofdstuk “Financiële Kaders” zijn deze in meer detail na
te lezen.
2.1 Door kennis te nemen van de inhoudelijke, landelijke en organisatorische ontwikkelingen ontstaat een
kader waarbinnen BghU haar begrotingsdoelen kan opstellen. Door deze beelden vooraf te delen kunnen
alvast (bestuurlijke) verwachtingen en prioriteiten genoemd worden, die nog meegenomen kunnen worden
in de voorbereiding op de conceptbegroting. Deze conceptbegroting wordt in het bestuur van maart 2021,
tezamen met het investeringsvoorstel voor de nieuwe belastingapplicatie, geagendeerd.
Kanttekeningen
1.1 Het financieel beeld is gelijk aan dat van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.
Daar is voor gekozen vanwege het feit dat in de begrotingsvoorbereiding 2022 pas de effecten van het
investeringsvoorstel meegenomen kunnen worden. Dit voorstel wordt in maart 2021 behandeld en verwerkt
in de (concept)begroting 2022. De deelnemersbijdragen die nu staan genoemd, zijn een richtsnoer en gaan
dus nog wijzigen.
Financiën
Deze Kadernota heeft geen financieel effect.
Risico’s
Niet specifiek van toepassing.
Communicatie
Niet van toepassing, betreft een onderdeel van de P&C-cyclus.
Vervolg
De vastgestelde uitgangspunten en de beschreven ontwikkelingen worden in de Begroting 2022 en het
meerjarenperspectief 2023-2025 uitgewerkt.
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