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Betreft
Oplegger bij afdelingsbegroting 2021

Beste Democraat,
Dat de impact van corona ook in 2021 zou doorgalmen was verwacht, maar dat we
nu nog steeds met bijna lockdown maatregelen zouden zitten hielden we niet voor
mogelijk. Desondanks blijven we een positieve partij en gaan we uit van een
geleidelijke terugkeer naar een wereld die in veel gevallen weer lijkt op wat we voor
2020 vanzelfsprekend achtten. Dit ziet u terug in de begroting. In deze oplegger wat
meer achtergrond bij de cijfers.
Twee disclaimers
De begroting over 2021 en de voorlopige resultaten zijn toegevoegd om een
context te geven. De definitieve cijfers volgen natuurlijk pas bij de jaarrekening.
In maart 2022 kiezen we allemaal een nieuwe raad. Hoe we daarin scoren en welke
gevolgen dat heeft voor eventuele collegedeelname heeft een enorme invloed op de
jaarbegroting. In deze conceptbegroting is uitgegaan van een gelijkblijvend
zetelaantal, en opnieuw deelname in het college. Mocht de uitslag in positieve of
negatieve zin afwijken volgt nog een bijstelling van de jaarbegroting voor de zomer.
Net als een nieuwe meerjarenbegroting.
Campagne GR22 en voorsorteren op GR26
Opvallend in 2022 is natuurlijk het vrijkomen van de € 14.000,- die we de afgelopen
jaren gespaard hebben. Samen met de fondsenwerving die het campagneteam
zichzelf ten doel heeft gesteld komt dat terug bij de uitgaven.
Het algemene budget voor lokale campagnes handhaven we. Inzet hiervan is in
afstemming tussen bestuur en fractie. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2026 reserveren we vooralsnog weer de standaard bijdrage.
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Bij de afdracht vanuit de landelijke organisatie profiteren we van de groei van de
afdeling.
De grote vraag voor 2022 blijft wat er wel en niet mogelijk is voor activiteiten. Door
activiteiten ook digitaal te houden, en te kiezen voor goedkopere locaties buiten het
centrum besparen we daar op. Toch maken we meer ruimte in de begroting met het
oog op meer activiteiten zoals afgelopen jaar met Jan Terlouw.
Ten slotte
Deze begroting wordt opnieuw geplaagd door de vele onzekerheden die in 2022 op
ons wachten. Daarom kiest uw bestuur voor een voorzichtiger begroting die
armslag geeft.
Namens het bestuur,
Met vrijzinnige groet,
Michiel Steenvoort
Penningmeester
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