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P&C stukken raadsvergadering 10/11 november 2021

Sittard-Geleen, 7 oktober 2021

verzonden

- 7 OKI. 2021

Geachte leden van de raad,

Op de raadsagenda van 10/11 november aanstaande is de vaststelling van de 3de

rapportage 2021 en de begroting 2022 geagendeerd. Bijgevoegd treft u de stukken ter
voorbereiding van de raadsbehandeling aan. U ontvangt de stukken zowel in digitale als
fysieke vorm. Deze stukken betreffen:
- 3de rapportage 2021
- Raadsvoorstel en concept raadsbesluit 3de rapportage 2021
- Programmabegroting 2022
- Raadsvoorstel en concept raadsbesluit programmabegroting 2022
- Brief uitkomsten werksessie raad 23 september 2021
Net als in voorgaande jaren ontvangt een Begroting op hoofdlijnen, waarin wij de inhoud
uit de programmabegroting kernachtig samenvatten. Dit document verkeert in de
afrondende fase en wordt volgende week nagezonden.
Op 9 respectievelijk 23 september hebben wij u in een tweetal themabijeenkomsten
tussentijds en vroegtijdig betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2022. Naar
aanleiding van de sessie van 9 september én ter voorbereiding van de werksessie van
23 september heeft u de brief Voorbereiding werksessie raad 23 september 2021,
verzonden op 17 september 2021, ontvangen. In de bijgevoegde brief uitkomsten
werksessie raad 23 september 2021 geven wij een samenvatting van de resultaten uit
genoemde werksessie. Daarnaast geven wij aan op welke wijze wij deze resultaten
hebben vertaald in begrotingsvoorstellen.
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Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-

mr J.Th.C.M. Verheijen,
burgemeester
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