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  Verzenddatum  

 

Onderwerp  

Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 

 

Geacht bestuur,  

 

Op 14 april 2022 hebben wij de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 van u 

ontvangen. Hierbij ontvangt u onze zienswijze op deze stukken. 

 

Jaarstukken 2021 

De jaarstukken 2021 zelf geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 

 

Ten aanzien van de voorgestelde dekking voor de frictiekosten a € 100.000 dienen wij wel een 

zienswijze in. Wij vragen u een plan van aanpak op hoofdlijnen vast te stellen alvorens deze 

reservering in te zetten voor organisatieontwikkeling.  

 

Verder vragen wij ook aandacht voor het uitblijven van zogeheten uitvoeringsprogramma’s in 

2022. Dit belangrijke en wettelijk verplicht sturingsmechanisme, heeft als doel gezamenlijk te 

benoemen welke specifieke activiteiten uitgevoerd moeten worden. U heeft aangegeven dat 

er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om te starten met deze 

uitvoeringsprogramma’s. Gezien het belang van dit sturingsmechanisme kan hiervoor ook het 

gereserveerde bedrag om frictiekosten op te vangen, voor worden aangewend. 

 

Begroting 2023 

Wij danken u voor de inhoudelijke reactie op onze zienswijze inzake de Kaderbrief 2023. De 

programmabegroting 2023 zelf geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Wel 

hebben wij twee opmerkingen. 

 

Naar verwachting zal de Omgevingswet en de Wkb in 2023 in werking treden. Dit brengt de 

nodige onduidelijkheid (financiële gevolgen)  met zich mee. Dit heeft grotendeels te maken 

met de nog te maken (beleids)keuzes. In de programmabegroting 2023 is hier geen rekening 

mee gehouden, dat begrijpen wij. Maar we vragen om hier terugkoppeling over te geven in de 

eerstvolgende bestuursrapportage. 

 

Verder stellen wij vast dat de begroting 2023 een nodige onzekerheid met zich meebrengt nu 

deze is gebaseerd op de vastgestelde werkprogramma’s 2022 van de deelnemende 
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gemeenten. Omdat in deze werkprogramma’s rekening is gehouden met een half jaar 

Omgevingswet en Wkb en deze niet eerder in werking treden dan 1 januari 2023, is de 

begroting 2023 gebaseerd op niet geactualiseerde werkprogramma’s. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met team  Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit kan via 

e-mail naar info@maasdriel.nl of telefoonnummer 14 0418. Graag hierbij het kenmerk 

319172 vermelden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

S.M.A. de Croon, l.s.     H. van Kooten 
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