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Financiële richtlijnen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen 
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij 

een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers. 
De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR 
inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen 
met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer. 

2. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen. 
Met name wordt aandacht gevraagd voor:  
a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma; 
b. een specificatie van lasten en baten per programma; 
c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting; 
d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;  
e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen. 

3. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen 
nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden 
opgenomen, tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. 

4. De begroting bevat een overzicht met het verloop de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer 
en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet. Ook bevat dit overzicht een toelichting 
waar in het doel van de reserve wordt omschreven. 

5. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke 
bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze 
aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022. 
Voor de meerjarenbegroting 2022-2025 dient deze gelijkblijvende bijdrage voorlopig als 
uitgangspunt genomen te worden. 

6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient 
het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het 
Algemeen Bestuur van de GR. 

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze 
te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen. 

8. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr. 

 
Beleidsmatige richtlijnen kaderbrief/begroting 2022 RBL 
Er zijn geen beleidsmatige richtlijnen vastgesteld. 


