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Kennisnemen van
de onderstaande uitleg over de relatie van de projectopdracht Strategische heroriëntatie met de
begroting 2022
Inleiding
Tijdens de eerste werkbijeenkomst met een aantal vertegenwoordigers uit de raad in het kader van
de Strategische heroriëntatie kwam naar voren dat er mogelijk verschillende verwachtingen over de
relatie tussen de strategische heroriëntatie en de begroting 2022. In deze raadsinformatiebrief
helderen wij dit op.
Informatie
De opdracht die is vastgesteld, luidt als volgt:
•

•
•

een gezamenlijk vertrekpunt, gedragen door raad, college en ambtelijke organisatie, voor een
zelfstandige gemeente waarbij inkomsten, uitgaven en ambities structureel met elkaar in
evenwicht zijn;
een nota met beleidsscenario’s en voorstellen voor een strategische heroriëntatie;
een college- en raadsvoorstel met daarin beleidsscenario’s voor de raad. Scenario’ s die
passen binnen een gezond financieel perspectief en richting geven om daarheen te groeien.

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni jl. heeft wethouder Swaans hierover naar aanleiding van
een discussie over A- en B- voorstellen het volgende gezegd:
“Ja, die strategische discussie zou je ook kunnen gebruiken en weerspiegelen op 2022. Alleen 2022
is natuurlijk een begroting die er verfijnd uit moet zien want die moet je indienen bij de provincie
en als wij naar de vervolgjaren kijken dan kan dit in veel grovere lijnen”.
Uw raad krijgt dus in de vergadering van november 2021 de begroting 2022 én de nota met
beleidsscenario’s voor de strategische heroriëntatie. De besluitvorming over beide stukken vindt
daardoor op dezelfde avond plaats. Aangezien de scenario’s op hoofdlijnen zijn en dus ook het
bezuinigingspotentieel alleen nog op hoofdlijnen is beschreven, is het verwerken in de begroting
diezelfde avond niet mogelijk.
Wat wel kan, is het volgende. Wanneer uw raad de strategische heroriëntatie als eerste agendeert
en wanneer u een keuze voor een scenario heeft bepaald, dan kunt u beoordelen of de A- en Bvoorstellen voor 2022 passen binnen het gekozen scenario.
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