
Beste fractievoorzitters van alle partijen. 
Het lijkt ons goed u op de hoogte te stellen van het standpunt van de coalitiepartijen ten 
aanzien van de Perspectiefnota van het college (PPN). U kunt dit standpunt betrekken 
bij uw overwegingen. Ons standpunt zal ook het proces van de Oordeelsvormende Raad 
van 25 mei 2021 beïnvloeden. Hoe dat is nog niet duidelijk. Het college is op de hoogte 
van ons standpunt en zal, nemen wij aan, voor de vergadering met een reactie komen. 
 
Standpunt van de fracties van de coalitiepartijen ten aanzien van de PPN. 
De fracties van de coalitiepartijen hebben besloten de PPN terug te verwijzen naar het 
college met de opmerking:  “ Zorg zo snel mogelijk voor de strategische discussie over de 
begroting, deze moet klaar zijn voordat de begroting in november wordt behandeld” . 
Dan ook moeten de cijfers in de begroting hard zijn. Zodat goede en goed onderbouwde 
besluiten kunnen worden genomen door de Raad. 
 
Enkele opmerkingen uit het overleg van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen: 

• Er is een motie door de raad aangenomen bij de behandeling voorjaarsnota 2020.  
• Daarin zijn afspraken opgenomen over de cijfermatige onderbouwing van de te 

bereiken bezuinigingen voor 2021 tot en met 2024. 
• Aan die motie is door het college geen of onvoldoende uitvoering gegeven. 
• Ook in het Audit-comité is gesproken en advies gegeven aan het college.  
• Wij willen de volgende raad niet opzadelen met de financiële problemen van nu. 
• Wij als raad moeten onze verantwoordelijkheid nemen. 
• Wat is de huidige financiële status van de gemeente? Dat komt niet duidelijk naar 

voren in de voorliggende stukken. 
• Bij de begrotingsbehandeling in november 2020 is door de raad nadrukkelijk het 

college meegegeven dat de strategische discussie over de begroting moet worden 
gevoerd en wel voor het uitkomen van de voorjaarsnota. 

• Daarop heeft het college (wethouder Johan Swaans) aangegeven voor de 
voorjaarsnota te komen net de resultaten van de strategische discussie. 

 
De fractievoorzitters van de coalitiepartijen vinden elkaar in een aantal naar 
voren gebrachte zaken.  Deze zijn: 
1. In dit stadium van de raadsperiode is het niet verstandig de problematiek naar voren 
te schuiven of zelfs over de verkiezingen in 2022 heen te tillen. 
2. De discussie moet op hoofdlijnen worden gevoerd. 
3.  De strategische heroriëntatie op de begroting moet zo snel mogelijk opgestart 
worden.  
4. Geen tijd en geen beschikbare medewerkers is geen optie. De coalitie kan er mee 
instemmen als er een bedrag uit AWR wordt beschikbaar gesteld om, zo nodig, 
ondersteuning van buiten aan te trekken. 
5. Zo nodig zal er een amendement worden opgesteld. 
 
Waar(nog) geen gezamenlijke standpunt over is ingenomen is: 
6. De meningen zijn verdeeld over het wel of niet en hoe betrekken van de inwoners bij 
de strategische discussie.  
 
Namens de fractievoorzitters van de VVD, LRG, CDA en PAG. 
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