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Onderwerp: 
Gezamenlijke bijeenkomst n.a.v. voorjaarsnota

Geachte raadsleden,

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 hebben wij als college aangegeven graag met uw raad van 
gedachten te wisselen indien de Meicirculaire daartoe aanleiding geeft. Daartoe is de avond van 5 
september alvast gereserveerd. 

Op grond van de actuele tussenstand van het financieel meerjarenperspectief denken we in oktober een 
sluitende begroting aan u voor te leggen. Dit sluitende perspectief wordt met name veroorzaakt door de extra 
budgetten voor het sociaal domein, waarvan het bovendien geoorloofd is deze structureel te ramen, en door 
enkele andere budgettaire ontwikkelingen zoals de vertaling van uw motie over de kostenstijgingen van onze 
Gemeenschappelijke Regelingen. Met de inzet van de ombuigingsmaatregelen die reeds in de 
Voorjaarsnota 2020 zijn opgenomen, een deel van de ‘buffer/spaarbedrag’ en het scherp aan de wind varen 
op een aantal andere budgetten, kunnen we nieuwe (autonome) ontwikkelingen dekken. 
Tegelijkertijd stellen wij vast dat ondanks het vooruitzicht op een sluitende begroting we terdege oog moeten 
houden op de risico’s die zich in de komende jaren kunnen voordoen. Momenteel werken wij een aantal 
extra opties voor ombuigingen verder uit die u kunt betrekken bij uw integrale afweging en besluitvorming 
over de begroting 2020-2023.

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor om het reguliere begrotingsproces met elkaar te doorlopen en 
af te zien van een gezamenlijke bijeenkomst begin september 2019. Uiteraard blijven wij te allen tijde bereid 
met u in gesprek te gaan, mocht u daar aanleiding toe zien.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen Otwin van Dijk
secretaris burgemeester 
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