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Geacht College, 

 

Conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland, 

ontvangt u bijgaand de Primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, 

inclusief het voorstel zoals dat door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur 

wordt voorgelegd. 

De Primitieve begroting 2023 is opgesteld conform het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) en is gebaseerd op het door het Algemeen Bestuur vastgestelde 

dienstverlenings- en bekostigingsmodel. 

In deze begroting is uitgegaan van de algemene richtlijnen die op 30 maart 2022 zijn 

voorgelegd aan het adviserend ambtelijk Platform. De volledige beschrijving van alle 

uitgangspunten vindt u in het voorstel en de begroting terug. 

Voor de indicatieve financiële effecten voor uw gemeente verwijzen wij naar de bijlagen bij 

de begroting. Wij merken op dat de financiële effecten van diverse ontwikkelingen op 

voorhand niet exact te duiden zijn. Deze kunnen ook van invloed zijn op de vast te stellen 

Primaire begroting 2023 in november 2022. 

Wij verzoeken u deze stukken door te zenden aan de raad. De raad heeft de mogelijkheid 

om zijn zienswijze op de Primitieve begroting 2023 naar voren te brengen bij het 

Dagelijks Bestuur. Graag ontvangen wij de zienswijze uiterlijk woensdag 22 juni 2022. 

Door het Dagelijks Bestuur worden de ingezonden commentaren van alle raden gevoegd 

bij de ontwerpbegroting, wanneer deze aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.  

 

Indien gewenst zijn wij graag bereid een toelichting te geven.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur a.i. van de Stadsbank, 

de heer H.J.M. Rupert, via 088-7663731. 
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Hoogachtend, 

 

Namens het Dagelijks Bestuur 

van de Stadsbank Oost Nederland, 

 

 

Dhr. A. Kampman, 

voorzitter 

 

 

 

 

Bijlagen: Voorstel en Primitieve begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 

i.a.a. Raadsgriffie 


