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Underwerp 

Uitgangspunten begroting 2022 

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

 

De uitgangspunten voor de begroting 2022 van de WM8KTD en de gemeente. 

 

 

Koarte gearfetting 

Jaarlijks worden aan de organisatie(s) de planningsschema's en de daarbij behorende 

uitgangspunten voor de opstelling van de nieuwe programmabegroting(en) en de 

jaarrekening(en) beschikbaar gesteld. Het dagelijks bestuur (college en DB) stelt deze 

uitgangspunten en bestuurlijke behandeldata vast. Voor de organisatie(s) is dit het startpunt om 

de invulling van het financiële instrumentarium voor de volgende cyclus vorm te geven. 

Definitieve vaststelling van de programmabegroting en de jaarrekening van de gemeente vindt 

uiteraard plaats in de raad en van de WM8KTD in het AB. Vaststelling van deze uitgangspunten 

heeft plaatsgevonden in het colleges en het DB van 19 januari 2020. 
 

 

Ynlieding 

Voor het maken van een begroting is het belangrijk om uitspraken te doen over een aantal 

uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden in dit voorstel genoemd. 

Voor zowel de werkmaatschappij als voor de beide dragende organisaties willen we zoveel 

mogelijk dezelfde uitgangspunten aanhouden. Daar waar dit niet handig is, is dit bij het 

betreffende uitgangspunt weergegeven. 

 

Histoarje 

Uiterlijk 1 februari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de (concept)begroting van de 

WM8KTD wordt opgesteld zendt het Dagelijks Bestuur op grond van de afspraken in de 

gemeenschappelijke regeling de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting en een 

overzicht van de voor het dan komende jaar te hanteren kosten van bedrijfsvoering.  

 

Kearnboadskip 

De door het college en het DB vastgestelde uitgangspunten( kaders) vormen het als startpunt 

voor de nieuwe cyclus. 
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Side : 2 

 
 
 
 
 

Konsekwinsjes 

- 

 

Kommunikaasje 

De uitgangspunten worden op de LIS geplaatst.  

 

Ferfolchtrajekt 

De raad krijgt de conceptbegroting 2022 van de WM8KTD voor zienswijze voorgelegd in de 

raadsvergadering van 3 juni 2021. 

De Kadernota 2022 voor de gemeente is geagendeerd voor de raad van 8 juli 2021.  

De Programmabegroting 2022 voor de gemeente is geagendeerd voor de raad 4 november 2021. 
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