
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 5 juli 2018

Onderwerp : Voorjaarsnota 2019

Voorgestelde beslissing:

1. De Voorjaarsnota 2019 ter kennisgeving aannemen. 

Aanleiding
Jaarlijks wordt aan de raad een voorjaarsnota ter kennisname aangeboden. Normaal gesproken geeft de 
voorjaarsnota de beleidsvoornemens en ambities voor de komende periode weer. In verband met de 
vorming van een nieuwe coalitie, bestaat deze voorjaarsnota alleen uit de autonome ontwikkelingen. De 
beleidsvoornemens en ambities zijn in het coalitieprogramma “Met lef samen bouwen aan onze toekomst” 
door de nieuwe coalitie verwoord. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 Inzicht in autonome ontwikkelingen voor de komende periode.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Met de voorjaarsnota worden de autonome ontwikkelingen en financiële positie voor 2019 en 
verder inzichtelijk gemaakt.
De huidige voorjaarsnota geeft alleen de autonome ontwikkelingen weer en is daarmee 
beleidsarm, in verband met de vorming van de nieuwe coalitie. Het op 15 mei gepresenteerde 
coalitieprogramma “Met lef samen bouwen aan onze toekomst” van de nieuwe coalitie geeft de 
meerjarige ambities en mogelijke keuzes. Dit coalitieprogramma geeft, in samenhang met de 
voorjaarsnota, de basis voor de programmabegroting 2019 en verder. 

Kosten, baten, dekking
De autonome ontwikkelingen en het hieruit voortvloeiend meerjarenperspectief geeft de financiële positie 
voor de komende jaren. Hierin zijn de ambities en beleidsvoornemens vanuit het coalitieprogramma nog niet 
verwerkt. 

Uitvoering

Planning
 Uiterlijk 25 mei: publicatie stukken
 31 mei: technische vragenronde voor de raadsleden
 18 juni: raadscommissie AFE over jaarstukken, in aanwezigheid van de accountant
 20 juni: raadscommissie AFE over 1e berap en voorjaarsnota
 21 juni: raadscommissie MO en FL over jaarstukken, 1e berap en voorjaarsnota
 5 juli: raadsvergadering

Communicatie/participatie
Persbericht en persmoment bij publicatie van de stukken.
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Burgemeester en wethouders,

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

Raadsvergadering d.d. 5 juli 2018

□ 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: ……………………….

□ …………………………………………………………


