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Voorstel / besluit:
1. De kadernota Dijk en Waard 2022 inclusief de voorgestelde programma-indeling vast te
stellen

Inleiding
Voor u ligt de eerste kadernota van de gemeente Dijk en Waard. Een bijzonder document,
want het geeft een eerste schets wat er financieel gebeurt als de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard samengaan.
In de kadernota wordt het meerjarig financieel perspectief 2022-2025 geschetst. Het vertrekpunt
is de vastgestelde secundaire begrotingen van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Dit
is aangevuld met recente ontwikkelingen zoals de hoogte van de algemene uitkering en nu
bekende autonome ontwikkelingen.
U wordt gevraagd deze kadernota Dijk en Waard inclusief de voorgestelde programma-indeling
vast te stellen. De voorgestelde programma-indeling is opgenomen als bijlage in de Kadernota op
pagina 15.
Beoogd effect
De kadernota wordt nader uitgewerkt in de programmabegroting Dijk en Waard 2022 die door de
nieuwe raad begin 2022 zal worden vastgesteld.
Argumenten
Voor het opstellen van de programmabegroting Dijk en Waard dient het meerjarenperspectief van
de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard samengevoegd te worden. Daarnaast is er een
programma-indeling nodig op basis waarvan de begroting opgesteld kan worden en het financiële
systeem wordt ingericht. Voor de programma-indeling wordt de standaard indeling op basis van
het Besluit begroting en verantwoording (BBV) voorgesteld.
Kanttekeningen
Om de nieuwe raad ruimte te geven voor nieuw beleid worden in deze eerste kadernota en de
programmabegroting 2022-2025 geen voorstellen voor nieuw beleid gedaan. Ook de
harmonisatie van beleid zal in 2022 nog de nodige inspanning vragen. Daarnaast hebben
autonome ontwikkelingen effect op de financiële ruimte op de begroting. Om deze redenen wordt
terughoudendheid met betrekking tot voorstellen voor nieuw beleid geadviseerd.
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Financiële gevolgen
Een aantal ontwikkelingen konden ten tijde van het opstellen van de kadernota nog niet financieel
vertaald worden. Deze zijn opgenomen als pro memorie posten (PM posten). Bij de begroting
2022 volgt de financiële vertaling van deze posten.
Preventief toezicht

 Nee
 Ja, de kadernota wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de provincie.
Communicatie
Uitvoering
Na de vaststelling van de kadernota volgt de begroting. De planning is dat de begroting op 5 juli
wordt besproken in de fusieraad ter voorbereiding op de aanbieding aan de raad van Dijk en
Waard in januari 2022.
Monitoring/Evaluatie
Bijlagenr.
Bij21-0433

Titel/Onderwerp
Kadernota Dijk en Waard 2022

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies fusieraad d.d. 5 juli 2021
RB2021065 Raadsvoorstel Kadernota Dijk en Waard 2022 :
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Voor
Tegen

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021;
gelet op het advies van de fusieraad d.d. 5 juli 2021;
gelet op:
Op grond van artikel 198 Gemeentewet.
besluit
1. De kadernota Dijk en Waard 2022 vast te stellen.
Heerhugowaard, 6 juli 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase
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