
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 2 juli 2020

Zaaknummer : 93674

Onderwerp: : Voorjaarsnota 2021

De raad wordt voorgesteld
1. De Voorjaarsnota 2021 voor kennisgeving aannemen.

Aanleiding
De Voorjaarsnota 2021 is de opmaat naar de Programmabegroting 2021-2024. Hierin wordt richting gegeven zowel 
inhoudelijk als financieel. De voorjaarsnota is opgesteld in onzekere tijden en de verwachting is dat dit ook nog 
langere tijd aanhoudt. De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving nu en ook de komende jaren.
De voorjaarsnota is enerzijds geschreven vanuit die onzekerheid. In de komende periode zal wellicht meer duidelijk 
worden op welke wijze onze inwoners, bedrijven, organisaties hierdoor worden geraakt. En op welke wijze wij als 
gemeente daarop moeten inspelen. Anderzijds laat de huidige crisis ook zien wat echt belangrijk vinden. Wij hebben 
de voorjaarsnota  vanuit die gedachte (de brede welvaart) geschreven. 
De hiervoor genoemde gedachte is uitgewerkt in vijf speerpunten en de daaraan gekoppelde maatregelen en 
bedragen. Naast instemming met de gekozen richting vragen wij vooral ook om ruimte. Ruimte om deze speerpunten 
en maatregelen verder uit te werken. En om daar waar nodig in te spelen op ontwikkelingen als gevolg van de 
hiervoor genoemde crisis,
Ruimte ook in financiële zin; door gebruik te maken van de algemene reserve, in het geval het totaal aan maatregelen 
niet volledig binnen de bestaande begroting kan worden gedekt.
Kortom, wij willen met deze voorjaarsnota niet op onze handen gaan zitten vanwege de onzekerheden van dit 
moment. En juist een stap vooruit doen om weer een impuls te geven aan hetgeen onze inwoners, bedrijven en 
organisaties zo belangrijk vinden.

In de voorjaarsnota zijn de volgende moties van 7 november 2019 (begrotingsvergadering) meegenomen:
- Motie 6: Bomen erbij in de Oude IJsselstreek
- Motie 7: Maatschappelijke banen
- Motie 8: Wonen en woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek
- Motie 9: Versterking toeristische economie
- Motie 10: op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied

Wat wordt met beslissing bereikt
 Inzicht in de beleidsinhoudelijke en financiële koers voor de komende begroting.
 Ruimte geven om hieraan nader invulling te geven.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het college krijgt richting voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024
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Bijlagen
1. Voorjaarsnota 2021

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
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Secretaris Otwin 

van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ 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 van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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