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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Geachte dames en heren, 
 
Het traject voorjaarsnota 2013 staat voor de deur. Om u zo goed mogelijk te faciliteren 
in het proces bieden wij u het document “opmaat tot de voorjaarsnota 2013” aan. 
Het doel van dit document is om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de 
totstandkoming van de voorjaarsnota 2013. Dit document vergt van u op dit moment 
nog geen besluitvorming. Het document is puur informatief. 
 
Voor de totstandkoming van de voorjaarsnota hebben wij in samenspraak met de 
griffie de volgende overlegmomenten ingepland: 

 Op 26 maart is er een beeldvormende bijeenkomst van de raad samen met het 
college; 

 Op 23 april is er een beeldvormende bijeenkomst van de raad samen met de 
maatschappelijke instellingen; 

 Op 21 mei wordt een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad gepland op 
basis van de concept-voorjaarsnota; 

 In juni/juli vindt de besluitvorming plaats in de raad. 
 
Voor de beeldvormende bijeenkomst van 26 maart 2012 bieden wij u een zo compleet 
mogelijk beeld van: 

 de punten die volgens het college het komende jaar de agenda gaan 
bepalen (de highlights); 

 de stand van zaken van de realisatie van de speerpunten begroting 
2012-2015 en eventuele bijstellingen hiervan; 

 de stand van zaken realisatie ombuigingen en eventuele bijsturingen;  
 daarnaast is op dit moment al duidelijk dat de gemeente voor de 

komende jaren rekening zal moeten houden met een aantal financiële 
tegenvallers.  
 

Het totale financiële beeld is op dit moment in het proces nog niet compleet. Immers er 
is nog geen rekening gehouden met uw voorstellen en/of wijzigingen van beleid,  de 
jaarrekening 2011, de 1e Tussenrapportage 2012, de meicirculaire 2012 etc. Deze 
aspecten kunnen nog invloed hebben op de financiën. In de concept voorjaarsnota 
welke u als raad later aangeboden krijgt, zijn deze aspecten en eventuele voorstellen 
voor aanvullende dekking opgenomen. 
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Ondanks dat wij er ons van bewust zijn dat dit een zeer omvangrijk document is, 
denken wij dat dit document een bijdrage kan leveren aan uw informatiebehoefte en 
kan bijdragen aan het politieke debat op een later moment.  
Voor de leesbaarheid en digitale toegankelijkheid is het document op een gelijke 
manier ingericht als de begroting 2012. Via de inhoudsopgave en bladwijzer is op een 
eenvoudige manier te navigeren binnen het document. In de uiteindelijke 
voorjaarsnota nemen wij alleen de wijzigingen in speerpunten, ombuigingen en 
aanvullende financiële claims op, waardoor deze een stuk kleiner in omvang zal zijn. 
 
Na de beeldvormende bijeenkomst met de raad van 26 maart starten wij met het 
samenstellen van de voorjaarsnota 2013, welke uiteraard gebaseerd is op de nu 
voorliggende informatie en de informatie welke later in het proces beschikbaar komt. 
 
Als opzet van de uiteindelijke voorjaarsnota hebben wij het volgende voor ogen: 

a. Voorwoord; 
b. Financiële uitgangspositie; 
c. Speerpunten begroting 2013 en investeringsplan; 
d. Voortgang realisatie ombuigingen en eventuele bijsturing hiervan (bijstelling 

bedrag, tijdstip realisatie, ongewenste maatschappelijke effecten etc.); 
e. Eventueel benodigde aanvullende ombuigingen; 
f. Financiële positie op basis van het financiële uitgangspunt aangevuld met de 

effecten van onderdeel c, d en e; 
g. Uitgangspunten begrotingssamenstelling; 
h. Besluit.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


