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Sa m e nv at ti ng
W e stellen de kaderbrief op om u hiermee te informeren over de financiële stand
van zaken richting de begroting 2015. Bij de Begroting 2014, de laatste begroting
van de vorige bestuursperiode, presenteerde het bestuur een sluitend
meerjarenperspectief.
In deze kaderbrief wordt de m eerjarenbegroting geactualiseerd: de invloed van de
loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare
knelpunten worden in kaart gebracht.
De kaderbrief bepaalt het beginsaldo van de begroting 2015 en toont aan dat het
financieel m eerjarenperspectief onder invloed van deze ontwikkelingen verslechtert.
Meer dan het in kaart brengen van de invloed van deze ontwikkelingen wordt in
deze kaderbrief (nog) niet gedaan. Een sluitend meerjarenperspectief is aan de orde
bij de begroting 2015.
1. Wat is de aanleiding?
De kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Bij
de kadernota stelt u de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar
moet worden uitgewerkt. In de afgelopen bestuursperiode is het kadernotadebat
inhoudelijker en meer kaderstellend geworden en was er sprake van een
doorlopende lijn naar het begrotingsdebat. Veelal konden uitgangspunten, gewenste
intensiveringen en noodzakelijke extensiveringen, voor en na de zomer, in
sam enhang besproken worden.
Omdat het reguliere moment van de kadernota dit jaar zeer kort op de
gemeenteraadsverkiezingen volgt, kiezen wij eenmaal voor een lichtere variant: de
kaderbrief. W ij kiezen hiervoor, om het nieuwe bestuur hiermee de tijd te gunnen
voor het bepalen van de focus en de bestuurlijke am bities voor de komende jaren
én om overhaaste beslissingen omtrent intensiveringen en extensiveringen te
voorkomen. Dit besluit betekent, dat het kaderstellende debat dit jaar plaatsvindt
bij de begroting 2015.
2. Wa t wil le n we be rei ke n?
W e stellen de kaderbrief op om u hiermee te informeren over de financiële stand
van zaken richting de begroting 2015. Bij de Begroting 2014, de laatste begroting
van de vorige bestuursperiode, presenteerde het bestuur een sluitend
meerjarenperspectief. In deze kaderbrief wordt de m eerjarenbegroting
geactualiseerd: de invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de
inkomsten en onontkoom bare knelpunten worden in kaart gebracht. Met deze
actualisatie worden bijvoorbeeld de effecten van de septembercirculaire 2013 in het
financieel perspectief verwerkt.
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De kaderbrief bepaalt het beginsaldo van de begroting 2015 en toont aan dat het
financieel m eerjarenperspectief onder invloed van deze ontwikkelingen verslechtert.
Meer dan het in kaart brengen van de invloed van deze ontwikkelingen wordt in
deze kaderbrief (nog) niet gedaan. Een sluitend m eerjarenperspectief is aan de orde
bij de begroting 2015.
De begroting 2015 wordt in novem ber ter bestuurlijke besluitvorming aan u
voorgelegd. Ter voorbereiding op de begroting en het integrale debat dat bij de
begroting volgt, schetsen we in deze kaderbrief ook de belangrijkste toekom stige
ontwikkelingen en onze beoogde aanpak van de financiële opgave.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
Zie hierboven.
a. Ins pra ak en com m un ica tie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtrajec t besluitvorm ing
Niet van toepassing.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wat m a g het ko ste n?
De financiële effecten zijn opgenomen in de Kaderbrief 2015 en van toelichting
voorzien. De financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2015.
5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp raadsbesluit
- Kaderbrief 2015
- Bijlage 1: subsidieplafonds 2015
7. Voorstel
W ij stellen u voor:
1. de Kaderbrief 2015 en de daarin opgenomen beslispunten 1 t/m 4 vast te
stellen;
2. de gemeentelijke subsidieplafonds conform bijlage 1 vast te stellen en bekend te
m aken;
3. de voor de begroting relevante m utaties te laten verwerken in de
begroting 2015.
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