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Omdat de coronacrisis omgeven is door zo veel onzekerheden acht het college het
opstellen van een Kadernota in traditionele zin in deze tijden niet opportuun. Met
de Kaderbrief 2021 en de gelijktijdig aangeboden Voortgangsrapportage 2020
wordt de financiële impact van zowel corona gerelateerde als niet corona
gerelateerde ontwikkelingen uiteengezet. Middels de voortgangsrapportage wordt
het besluit voorgelegd de begroting 2020 te wijzigen, middels de Kaderbrief 2021
worden denkrichtingen uitgewerkt op te komen tot een sluitende
Programmabegroting 2021-2025.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de raad. Middels deze bespreking
wordt de raad in de gelegenheid gesteld richting mee te geven op uitwerking van
de begroting. In het bijzonder wil het college het gesprek aangaan over de
volgende vragen:
1. Is het verantwoord dat, gegeven de onzekerheid rondom de impact van de
coronacrisis op de stad zowel voor 2020 als voor de meerjarenbegroting,
deze onzekerheid allereerst afgedekt wordt met behulp van de reserves in
2020 en bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024 opnieuw
deze onzekerheid afgewogen wordt tegen structureel bezuinigen en het
inzetten van reserves?
2. Is het verantwoord (tijdelijk) het weerstandsvermogen van de gemeente
te verlagen tot maximaal het niveau van ‘ruim voldoende’? Hierdoor
wordt de manoeuvreerruimte voor het opvangen van risico’s beperkt.
3. Wenst de raad de maatregelen zoals voorgesteld binnen de
Voortgangsrapportage om de kosten binnen Wmo en Jeugdzorg te
beheersen meerjarig in te zetten en de Programmabegroting 2021-2024 in
lijn met deze maatregelen op te stellen?
4. Wenst de raad verdere tariefdifferentiatie op basis van huishouden voor
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de afvalstoffenheffing te verwerken in de Programmabegroting 20212024?
Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 16 juni 2020

Waar relevant is dit in de tekst aangegeven.
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
De Kaderbrief 2021 (incl. bijlagen) vast te stellen en deze aan te bieden aan de
raad ter bespreking.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Met de Kaderbrief 2021 en de gelijktijdig aangeboden Voortgangsrapportage 2020 wordt de
financiële impact van zowel corona gerelateerde als niet corona gerelateerde ontwikkelingen
uiteengezet. Middels de Kaderbrief 2021 worden denkrichtingen uitgewerkt op te komen tot een
sluitende Programmabegroting 2021-2025.
2. Besluitpunten college
1. De Kaderbrief 2021 (incl. bijlagen) vast te stellen en deze aan te bieden aan de raad ter
bespreking.
3. Beoogd resultaat
Richting meekrijgen van de raad voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2025.
4. Argumenten
1. De onzekerheid die gepaard gaat met de coronacrisis maakt dat in 2020 geen Kadernota in
traditionele zin wordt opgesteld.
De kaderbrief is het middel waarmee college het gesprek met de raad aangaat om richting mee te
krijgen voor de begroting.
5. Risico’s en kanttekeningen
Waar relevant zijn deze opgenomen in de tekst van de brief
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6. Uitvoering
Na raadsbehandeling van de kaderbrief zullen de uitkomsten hiervan worden betrokken bij het
opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.
7. Bijlagen
1. Kaderbrief 2021
2. Bijlagen bij Kaderbrief 2021
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