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In de raadsvergadering van 15 december is onder agendapunt 9 behandeld het Procesvoorstel 
bezuinigingen. 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie is toegezegd dat het College de bezuinigingsopdracht 
van € 1.500.000,00 nader zou onderbouwen. In de raadsvergadering van 15 december is hierover een 
raadsinformatie toegezegd en die is eind 2015 aan u verstrekt. 
 
In de raadsvergadering is tevens toegezegd dat in de raadsinformatie wordt aangegeven hoe wij de 
inwoners (dit op verzoek van de raad) bij de bezuinigingen willen betrekken, Dat is tevens verwerkt in de 
hierboven genoemde raadsinfo. 
 
Daarnaast is een motie aangenomen waarin is bepaald dat de stappen 1 (over de bezuinigingsopgave en 
de bezuinigings- en opbrengstmogelijkheden)  en 2 (over criteria om tot keuzes te komen) door het 
College ter kennisname aan de Raad worden aangeboden en dus niet ter vaststelling. 
 
Sinds begin januari hebben wij verder nagedacht over stap 2, de criteria op basis van welke kaders wij 
tot een sluitende meerjarenbegroting willen komen. 
Hiertoe hebben wij kaders ontwikkeld en in het College van 2 februari 2016 is het afwegingskader 
vastgesteld en dat zenden wij u bijgaand ter informatie toe. 
Dit afwegingskader wordt bij de inwoners getoetst door middel van enquêtevragen. Het ligt in de 
bedoeling om de enquête aan de inwoners begin februari uit te zetten.  
Wij streven ernaar om begin maart de uitkomsten  hiervan aan uw Raad toe te sturen ter informatie.  
Voor een betrouwbaar resultaat van deze enquête is een respons van minimaal 250 reacties een 
voorwaarde.  
Het College zal deze uitkomsten mee wegen in haar keuzes. 
 
Als bijlage is tevens toegevoegd de uitdraai van de begroting 2016 op basis van wettelijke en niet 
wettelijke taken en de wel en niet beïnvloedbare posten. 



Met het toesturen van beide overzichten hebben wij invulling gegeven aan de aangenomen motie. 
 
Op basis van die lijst, het afwegingskader en de uitkomsten van de enquête zal het College een voorzet 
doen en dat verwerken in de Voorjaarsnota. 
  
Het verdere proces tot het vaststellen van de Voorjaarsnota is als volgt: 
31 maart 2016:  verzending stukken agendacommissie 
5 april 2016:  agendacommissie voorjaarsnota 
20 april 2016:  brede commissie voorjaarsnota 
10 mei 2016:  voorjaarsnota in raad 
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