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Openbaar

Onderwerp
Voorjaarsnota 2016 Albrandswaard
Geadviseerde beslissing raad
Wij stellen u voor:
1. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2016 vast te stellen en als kader te beschouwen
voor de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.
2. In het kader van doelmatig financieel beheer het moment van eerste afschrijving aan te
passen naar het jaar na beschikbaar stellen van het investeringskrediet.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2016 aan. In deze nota geven wij op hoofdlijn de belangrijkste
beleids- en financiële ontwikkelingen weer die doorwerken in de programmabegroting 2016-2019. Met
de Voorjaarsnota geeft uw raad richting aan de financiële kaders waarbinnen het college de begroting
voor het komende jaar uitwerkt, waarbij het volgende in acht wordt genomen:
De Voorjaarsnota is het startpunt voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Deze
Voorjaarsnota bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij het Rijk die gevolgen
hebben voor de gemeente, beleidskeuzes/wensen en andere ontwikkelingen. In het hoofdstuk Totaal
financiële gevolgen worden kort de financiële effecten van de voorjaarsnota bij elkaar gebracht tot een
materieel sluitend geheel.
Beoogd effect
De Voorjaarsnota dient als kader voor het op stellen van de programmabegroting 2016-2019.
Relatie met beleidskaders
Er wordt aangesloten bij ontwikkelingen van het Rijksbeleid en andere ontwikkelingen die invloed
zullen hebben op de programmabegroting 2016-2019.
Argumenten
1.1 De Voorjaarsnota 2016 sluit met een structureel sluitend saldo. Hiervoor zijn ombuigingen
voorgesteld met als doelstelling hierbij het huidige beleid te ontzien en vooral de ruimte in onze
huidige budgetten te benutten.
2.1 Vereenvoudigen en het meer efficiënt maken van de financiële beheersactiviteiten.
Overleg gevoerd met
Portefeuillehouders
Regieteam
Controller
In de auditcommissie van 10 juni 2015 is het eerste concept besproken, waarop deze versie een
aanpassing is met als toevoeging de door het college voorgestelde ombuigingen.
Kanttekeningen
Besluitvorming is gewenst maar niet noodzakelijk voor het verdere proces om tot een concept
begroting 2016 te komen.

Uitvoering/vervolgstappen
De planning van de Voorjaarsnota is als volgt:
- Behandeling in de Auditcommissie heeft plaatsgevonden 10 juni 2015
- Beraad & Advies 29 juni 2015
- Raadsvergadering 7 juli 2015
Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing
Financiën
De voorjaarsnota schetst de financiële kaders en uitgangspunten op basis waarvan de begroting
opgesteld wordt.
Juridische zaken
Niet van toepassing
Duurzaamheid
Niet van toepassing
Communicatie/participatie na besluitvorming
Op basis van de voorjaarsnota 2016 stellen wij de begroting 2016-2019 op. In dit laatste proces is
aandacht voor communicatie.
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2016
2. Voorjaarsnota 2016
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