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Toelichting

Met deze kadernota wordt de begroting 2011 geactualiseerd op basis van de actuele
inzichten in loon- en prijsontwikkeling, uitgaven en inkomsten. Ook wordt een integrale
afweging gemaakt van knelpunten in het huidige beleid en wensen voor nieuw beleid. We
hebben vanuit het krappe financiële perspectief alleen de werkelijk onontkoombare
knelpunten opgenomen. Tegenover deze knelpunten stellen we dekkingsmaatregelen
aan u voor.
De kadernota eindigt door deze inzet met een nagenoeg sluitend perspectief. Waar we in
2012 een tekort hebben van € 1,3 miljoen is vanaf 2013 sprake van een positief resultaat.
Het grote verschil tussen 2012 en de latere jaren ontstaat met name doordat de
besparingen van Gemeenschappelijke Regelingen pas in 2013 hun volle omvang
bereiken.
Met het maken van heldere en consistente keuzes bij deze kadernota bereiden we ons
voor op de begroting 2012. In dit raadsvoorstel geven we u ook een prognose van de
begroting 2012 en geven we aan hoe we er aan werken om onze ambities te realiseren
binnen een financieel sluitend perspectief.
Tegelijk met deze kadernota leggen we als apart voorstel de Grondprognose 2011 aan u
voor, die voorheen onderdeel van de kadernota was.
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Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
De fractie Beter Voor Dordt dient een amendement in. Het amendement wordt verworpen met de
stemmen van de fractie Beter Voor Dordt voor en de stemmen van de overige fracties tegen. De
raad stelt de kadernota vast. Wethouder van de Burgt zegt toe de Kadernota te actualiseren, de
opbrengst van de actualisatie kort na de zomer te presenteren en met de raad te bespreken.
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 14 juni 2011 21:30

Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering
van 28 juni 2011.
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Amendement A2
Amendement Actualisering kadernota
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Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
Motie M1A
Algemeen
Ingetrokken, 28-06-2011
Motie Actualisering Kadernota
Algemeen
Ingetrokken, 28-06-2011
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Toezeggingtekst
Wethouder van de Burgt zegt toe de risico's waarvoor extensiveringen gezocht worden op een rij
te zetten en een doorkijk van de consequenties daarvan te zullen geven. Hij zal dit eind augustus
aan de raad presenteren; desgevraagd bevestigt hij dat de raad dan ook opvattingen kenbaar
kan maken.

