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Onderwerp
Programma-indeling begroting 2023-2026.
Voorstel
De programma-indeling begroting 2023-2026 vast te stellen.
Inleiding
Op grond van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (De financiële Verordening
gemeente Weert 2021 d.d. 2 juni 2020) stelt de raad bij aanvang van een nieuwe
raadsperiode een programma-indeling voor de begroting voor de komende raadsperiode
vast.
De programma’s worden verder onderverdeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn
voorgeschreven voor de Informatie voor Derden (Iv3 Informatievoorschrift).
Relatie tot de strategische visie
De visie ‘Werken aan Weert 2030’ is het vertrekpunt voor alle gemeentelijke plannen. Met
alles wat we doen willen we de waarden uit de visie versterken.
Beoogd effect
De Planning & Control producten zodanig in te richten dat de raad voldoende informatie op
een goed abstractieniveau krijgt voor de kaderstellende en controlerende rol.
Beoogd(e) doel(en)
n.v.t.
Argumenten
Relatie met de strategische visie
Om de relatie met de strategische visie ook in de begroting en de jaarstukken nadrukkelijk
naar voren te laten komen wordt voorgesteld de programma-indeling te baseren op de
waarden uit de strategische visie.
Relatie met het coalitieprogramma
Dit sluit ook aan bij het coalitieprogramma 'Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus'.
Daardoor kan de realisatie van dit programma ook in de Planning & Control producten
goed gevolgd worden.
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Kanttekeningen en risico’s
De toedeling van de taakvelden aan de nieuwe programma`s is een voorlopige
inschatting. Op dit moment wordt de begroting verder uitgewerkt. Het zou kunnen dat
daarbij blijkt dat een taakveld toch beter onder een ander programma tot zijn recht komt.
We zullen dit dan bij het vaststellen van de begroting 2023-2026 meenemen.
De vergelijkbaarheid met voorgaande jaren wordt op programmaniveau teniet gedaan.
Wel kan op taakveldniveau vergeleken worden met voorgaande jaren.
Financiële gevolgen
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Participatie
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Planning en uitvoering
De nieuwe indeling zal worden gebruikt bij het opstellen van de begroting 2023-2026
Evaluatie
n.v.t.

Bijlage(n)
Programma-indeling begroting 2023-2026

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

drs. M.J.M. Meertens

de burgemeester,

mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1720505
Advies raadscommissie
De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als
bespreekstuk.

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2022

besluit:

De programma-indeling begroting 2023-2026 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2022.

De griffier,

De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

mr. R.J.H. Vlecken

