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Kadernota begroting 2014
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Korte samenvatting:
Voor u lig t de kadernota voor de komende prog rammabeg roting 2 0 1 4 .
In deze kadernota wordt een beeld g eschetst van de opg aven waar we de komende jaren zowel
beleidsmatig als financieel voor staan. Uitg ang spunt in financieel opzicht is een sluitende
begroting voor 2 0 1 4 , inclusief de daarbij behorende meerjarenraming en 2 0 1 5  2 0 1 7 . In de kader
nota worden de maatreg elen uiteeng ezet om de verwachte tekorten op te vang en. In totaal
bezuinigen we de komende jaren C 2,5 miljoen structureel.
Aanleiding:
De komende jaren zijn forse bezuinig ing en noodzakelijk om de g emeentelijke financiën in balans
te houden. Voor 2 0 1 4 bedraag t de totale taakstelling C 2,5 miljoen structureel. Dat is bovenop
de bijna C 6 miljoen structureel die de afg elopen jaren al is omg ebog en. Het streven is erop
gericht om de noodzakelijke bezuinig ing en op korte termijn en zoveel mog elijk concreet in te
vullen. Vooral voor 2 0 1 4 is dat noodzakelijk omdat we betrokkenen tijdig zullen moeten informe
ren over de consequenties. In bijg aande kadernota wordt het beleid en de te nemen bezuinig ing s
maatregelen voor de komende jaren vastg eleg d. De kadernota vormt de basis voor de in
september op te stellen prog rammabeg roting 2 0 1 4 .
Relevante eerdere besluiten:
1 3 I N K 0 0 9 0 3 : raadsbrief over de g evolg en van het nieuwe reg eerakkoord en de consequenties die
dat heeft voor het opstellen van de prog rammabeg roting 2 0 1 4 .
1 3 I N T 0 1 0 5 1 : plan van aanpak voor de voorbereiding van de prog rammabeg roting 2 0 1 4 en de
bezuinigingen die in dat verband noodzakelijk zijn.
1 31NT01587: detailplanning voorbereiding kadernota beg roting 2 0 1 4 .
Doelstelling:
Doelstelling is te komen tot een reëel sluitende prog rammabeg roting 2 0 1 4 en bijbehorende
meerjarenramingen 201 5201 7. Gezien de eerdere bezuinig ing en kan het niet anders, dan dat het
daarbij g aat om het maken van ing rijpende keuzes. Keuzes die velen zullen raken en die we op
deze wijze nog niet eerder hebben meeg emaakt. Keuzes ook, die de g emeente een ander g ezicht
geven. Het is daarom van belang dat de lijnen naar de toekomst tijdig worden uitg ezet en
duidelijk is welke richting we met elkaar uit willen g aan.
Oplossing:
In bijg aand conceptraadsvoorstel schetsen wij een beeld van de opg aven waar we de komende
jaren zowel beleidsmatig als financieel voor staan. Uitg ang spunt in financieel opzicht is een
sluitende beg roting voor 2 0 1 4 , inclusief de daarbij behorende meerjarenraming en 2 0 1 5  2 0 1 7 .
Dat biedt de nieuwe g emeenteraad en het nieuwe colleg e de ruimte om na de komende verkie

- 3 zingen voortvarend aan de slag te gaan. In deze kadernota komen wij dan ook met voorstellen
voor maatregelen om de verwachte tekorten op te vangen. In totaal bezuinigen we de komende
jaren C 2,5 miljoen structureel.
Nog los van deze bezuinigingen, staan w e aan de vooravond van een aantal grote decentralisaties
in het sociale domein, die gepaard gaan met aanzienlijke kortingen op de beschikbare budgetten,
oplopend tot zo'n C 5,6 miljoen structureel in 2 0 1 7 . Ook worden we geconfronteerd met nieuwe
rijksbezuinigingen van zo'n C 1,9 miljoen structureel. Bovenop de nog lopende bezuinigingen uit
deze collegeperiode zullen er dan ook extra bezuinigingen moeten plaatsvinden. Op basis van de
huidige inzichten lopen deze op tot C 2,5 miljoen in 2 0 1 7 . Dit is exclusief de kortingen op de
decentralisaties.
Rekening houdend met de voorstellen die wij in dit kader aan u voorleggen, verwachten we in
september een sluitende programmabegroting 2 0 1 4 aan te kunnen bieden. De betrokken organisaties en instellingen zijn inmiddels geïnformeerd over de maatregelen die ons voor ogen staan.
Na besluitvorming over de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande zullen we
verder met betrokkenen in gesprek gaan. De resultaten van die gesprekken zullen w e betrekken
bij het opstellen van de definitieve programmabegroting 2 0 1 4 .
Effecten:
Een sluitende programmabegroting 2 0 1 4 .
Planning:
De kadernota 2 0 1 4 zal op 10 en 13 juni aanstaande worden behandeld in een gezamenlijke c o m missievergadering. Op 10 juni kunnen alle betrokkenen inspreken over de voorgestelde maatregelen. De inhoudelijke behandeling is voorzien op 13 juni. Daarna zal de kadernota 2 0 1 4 ter vaststelling voorliggen in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande.
Financiële consequenties:
Op basis van de in de kadernota geschetste maatregelen verwachten we in september een
sluitende programmabegroting 2 0 1 4 aan de raad aan te kunnen bieden. Dat geldt niet alleen voor
2 0 1 4 , maar ook voor 2 0 1 6 en 2 0 1 7 ; de beide laatste jaren van de meerjarenramingen. Alleen
201 5 laat op dit moment nog een tekort zien van C 0,5 miljoen incidenteel. Daar zal in een later
stadium - uiterlijk bij het opstellen van de volgende programmabegroting 2 0 1 5 - een oplossing
voor gevonden moeten worden. In bijlage 1 van de kadernota is een overzicht opgenomen van
alle maatregelen.
Personele consequenties:
Zie tekst kadernota
Juridische consequenties:
N.v.t.
Informatisering I Automatisering:
N.v.t.
Burger- en overheidsparticipatie:
N.v.t.
Communicatie:
De betrokken organisaties en instellingen zijn inmiddels geïnformeerd over de maatregelen die ons
voor ogen staan. Na besluitvorming over de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli
aanstaande zullen w e verder met betrokkenen in gesprek gaan. De resultaten van die gesprekken
zullen w e betrekken bij het opstellen van de definitieve programmabegroting 2 0 1 4 .
Op maandag 3 juni is er om 1 5.00 uur een (extra) persconferentie. Vanaf dat moment is de
kadernota ook openbaar. Op 3 juni zal de nota zowel per mail als per post aan alle raads- en
commissieleden worden gezonden.
Overige consequenties:
N.v.t.

