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Onderwerp
Opmaat tot de Voorjaarsnota 2014
Geadviseerde beslissing:
Bij beeldvormende stukken (informatienota) en opiniërende stukken (opinienota) is een Raadsbesluit
niet aan de orde.
Onderwerp
Opmaat tot de voorjaarsnota 2014
Kennisnemen van
- de stand van zaken van de realisatie van de speerpunten begroting 2012-2016;
- de stand van zaken realisatie ombuigingen en eventuele bijsturingen;
- de onderwerpen die volgens het college het komende jaar de agenda gaan bepalen (de highlights)
- daarnaast is op dit moment al duidelijk dat de gemeente voor de komende jaren rekening zal moeten
houden met een aantal financiële tegenvallers.
- mogelijke oplossingsrichtingen vanuit de visie van het college.
Inleiding
Het traject voorjaarsnota 2014 staat voor de deur. Om u zo goed mogelijk te faciliteren in het proces
bieden wij u het document "opmaat tot de voorjaarsnota 2014" aan. Het doel van dit document is om
u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming van de voorjaarsnota 2014. Dit
document is informatief. Het vergt van de raad op dit moment nog geen besluitvorming.
Voor de totstandkoming van de voorjaarsnota hebben wij in samenspraak met de griffie de volgende
overlegmomenten ingepland:
·
Op 14 maart was er een beeldvormende bijeenkomst van de auditcommissie;
·
Op 8 april is er een beeldvormende bijeenkomst van de raad
·
Op 24 juni wordt een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad gepland op basis van de
concept-voorjaarsnota;
·
Op 8 juli vindt de besluitvorming plaats in de raad.
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 1e Tussenrapportage 2013, de
meicirculaire 2013 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.
Wij denken dat dit document een bijdrage kan leveren aan uw informatiebehoefte en kan bijdragen
aan het politieke debat op een later moment
Kernboodschap
Na de beeldvormende bijeenkomst met de raad van 8 april starten wij met het samenstellen van de
uiteindelijke voorjaarsnota 2014, welke uiteraard gebaseerd is op de nu voorliggende informatie en de
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informatie welke later in het proces beschikbaar komt. Hiertoe behoren uiteraard ook uw wensen ten
aanzien van nieuw beleid.
Consequenties
De voorjaarsnota 2014 vormt uiteindelijk de basis voor de begroting 2014. De richtinggevende
discussie voor de uiteindelijke begroting zal binnen dit proces plaatsvinden.
Bijlagen

126996:

Opmaat voorjaarsnota 2014

Poortugaal, 26 maart 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De loco-secretaris
de burgemeester,

Dick Mol

Ger J. van de Velde-de Wilde
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