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medewerkers (functioneel) 

 

Beleidsadviseurs en secretarissen kolommen 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

De conceptteksten voor het programma Veiligheid voor de 
begroting 2023 te onderschrijven en deze vast te stellen. 

Inleiding 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe  

Meerjarenbeleidsplannen voor beleidsperiode 2023-2026. 

Vaststelling van deze plannen vindt eind 2022 plaats en bepaalt 

daarmee de koers voor de komende vier jaar. De 

programmaplannen in deze begroting zijn in afwachting van het 

nieuwe vast te stellen beleidsplan en om die reden dan ook 

beschreven voortbordurend op 2022.  

Voor de volledigheid worden ook de conceptteksten van 

gezondheid en de paragrafen gedeeld. Deze teksten worden ter 

informatie voorgelegd.  

Beoogd effect 

 

Een gedragen invulling geven aan het programma Veiligheid voor 
de begroting 2023. 

Argumenten 

 

Het programma is opgesteld conform het bestuurlijk vastgestelde 

format.  
Het stuk is in het Directieteam, behoudens een aantal kleine 
aanpassingen, vastgesteld. Deze aanpassingen zijn opgenomen in 
de stukken zoals deze zijn bijgevoegd. 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Het betreffen alleen de inhoudelijke programmateksten, de cijfers 

ontbreken  
De cijfers worden in de volgende versie opgenomen en worden 
conform de kaderbrief 2023-2026 uitgewerkt.  



 
 

Financiële consequenties 

 

De financiën zullen conform de Kaderbrief 2023 - 2026 in de 
begroting worden uitgewerkt. De zienswijzeperiode voor de 
Kaderbrief sluit op 3 februari. Uit de voorlopige stand van de 
zienswijzen zijn voor wat betreft het programma Veiligheid geen 
inhoudelijke zienswijzen ontvangen. Definitieve besluitvorming 
hieromtrent vindt plaats in het AB van 10 maart a.s. 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Na de bestuurscommissie wordt ambtelijk de begroting verder 
uitgewerkt. De totale begroting komt op 24 maart terug in het 
dagelijks bestuur. Op 25 maart wordt de begroting verzonden naar 
de gemeenten voor zienswijzen. Eind mei komen de zienswijzen 
retour, waarna het reguliere besluitvormingstraject plaats vindt dat 
eindigt in besluitvorming in het algemeen bestuur op 30 juni. 

Communicatie 

 

Geen. 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 
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