
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 6 juli 2017

Onderwerp : “Met vertrouwen werken aan de toekomst”; Voorjaarsnota 2018/1e berap 2017

Voorgestelde beslissing:

1. De Voorjaarsnota/1e berap ter kennisgeving aannemen;
2. Instemmen met de noodzakelijke investeringen 2018. De resterende investeringsruimte vaststellen met de 

programmabegroting 2018.
3. Instemmen met de taakveldindeling, zoals in bijlage 2 aangegeven;
4. Instemmen met het sturen op indicatoren vanuit de beleidsontwikkelingen;
5. Instemmen met de (administratieve) begrotingswijziging.

Aanleiding
De voorjaarsnota 2018/1e berap 2017 geeft de stand van zaken weer per 1 april 2017 en geeft de 
beleidsinhoudelijke koers voor de komende termijn als opmaat naar de Programmabegroting 2018-2021. 
Daarnaast wordt een aantal voorstellen gedaan, op basis waarvan de raad richting geeft voor het opstellen 
van de begroting. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 Inzicht in de stand van zaken (1e berap) en de beleidsinhoudelijke koers voor de komende periode, 

waarmee de raad sturing kan geven aan deze koers voor de programmabegroting.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Met de Voorjaarsnota en 1e berap  wordt de stand van zaken, alsook de beleidsvoornemens en de 

financiële positie voor 2017 en verder inzichtelijk gemaakt.
Er  wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en verdere ontwikkelingen per programma. De 
stand met de 1e berap is € 212.000 positief. Conform de begrotingsdoctrine is er geen 
begrotingswijziging, met uitzondering van administratieve wijzigingen die budgettair neutraal worden 
verwerkt. De beleidsinhoudelijke koers vormt de basis voor de begroting 2018-2021. 

2.1 Met het vaststellen van de taakveldindeling en het sturen op de indicatoren,  kan de 
programmabegroting 2018, conform de wettelijke verplichting vanuit het BBV worden ingedeeld. 

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking
Niet alle ontwikkelingen kunnen binnen de bestaande middelen worden uitgevoerd. De uiteindelijke effecten, 
keuzes en oplossingen worden in de programmabegroting 2018-2021 definitief voorgelegd. Uiteraard binnen 
de vastgestelde kaders, de begrotingsdoctrine en uitgangspunten van het coalitieakkoord.



Uitvoering

Planning
 6 juni: technische vragenronde voor de raadsleden
 15 juni: raadscommissie MO en FL over jaarstukken en voorjaarsnota/1e berap
 21 juni: raadscommissie AFE over 1e berap en voorjaarsnota
 22 juni: raadscommissie AFE over jaarstukken, in aanwezigheid van de accountant en provincie 
 6  juli: raadsvergadering

Communicatie/participatie
Persbericht en persmoment na  publicatie van de stukken

Bijlagen:
17int00314 Voorjaarsnota/1e berap



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 6 juli 2017

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


