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Concept Kadernota 2017

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de concept Kadernota 2Ot7 en de daarin opgenomen 1e

tussenrapportage 2Ot7 en deze ter behandeling voor te leggen aan de
gemeenteraad.

2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota 2017 conform
bijgaand raadsbeslu it.

3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de financiële gevolgen uit de
le tussenrapportage 2017

Inleiding

Hierbij bieden wij u de concept Kadernota 2Ol7 aan. De focus van de kadernota is gericht
op de beleidsmatige doorkijk naar 2018 en het richtinggevend vaststellen van de
prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2018.

De Kadernota 2Ot7 is het eerste document dat in de vernieuwde planning en control
cyclus wordt aangeboden.
Ten opzichte van de voorjaarsnota 2016 is de informatiewaarde voor met name de
beschikbare financiële ruimte in de meerjarenbegroting verbeterd. Dit mede naar
aanleiding van de discussie in de raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2016.

De le tussenrapportage 2017 maakt onderdeel uit van de Kadernota 2OL7. Om de
financiële gevolgen van de rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2OL7 is een
vaststellingsbesluit van de raad noodzakelijk. In het voorstel is dit dan ook specifiek als
besluit benoemd.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

Financiën

Aerdts, Mia (575 4L6)

M.J. (Martijn) van den Heuvel

B&W-voorstel:
BW-010608

Zaaknummer JOIN:
z/L7/043829
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Beoogd effect/doel

De gemeenteraad richting te laten geven voor de begroting 2018 en de mutaties voor de
begroting 2017 vast te laten stellen.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De Kadernota is richtinggevend voor de verwerking in de begroting 2018.

De wijziging van het begrotingssaldo 2Ot7-2020 op grond van de le tussenrapportage is

als volgt:

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Gommunicatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen

Extern:

n.v.t.

Bijlagen

Concept Kadernota 2017.

2017 20 18 2019 2020
Beqrotinqssaldo t/m raad april 2017 32.996 1.247.7Lr t.779.097 2.668.780
Mutaties le tussenrapportaqe 2017 -245.647 -600.428 -597.634 -597.634
Begrotingssaldo inclusief 1e

tussenraooortaoe
-252.65r 647.2A3 L.t2r.463 2.07L.146

Pagina 2



õIPoo
rÞP; GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Kadernota 2017

Voorstel

1 Kennis te nemen van de Kadernota 2017.
2 De le tussenrapportage 2OL7 vast te stellen

Inleiding

De Kadernota2OLT is u op 17 mei 2017 toegestuurd. De focus van de kadernota is gericht
op de beleidsmatige doorkijk naar 2018 en het richtinggevend vaststellen van de
prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2018.

De Kadernota 2Ot7 is het eerste document dat in de vernieuwde planning en control
cyclus 2017 wordt aangeboden.
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016 is de informatiewaarde voor met name de
beschikbare financiräle ruimte in de meerjarenbegroting verbeterd.

De 1e tussenrapportage 2017 is een onderdeel van de Kadernota 20L7. Om de financi+äle
gevolgen van deze rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2017 is een
vaststellingsbesluit van uw raad noodzakelijk. Daarom is dit specifiek in het voorstel
benoemd.

Beoogd effect/doel

Na behandeling van de Kadernota2OIT zaldeze vertaald worden in de begroting 2018 die
in november 2077 aan u wordt voorgelegd.
De financiële gevolgen van de 1e tussenrapportage zullen in de begroting 2017-2020
verwerkt worden.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen en risico's

Ontwikkelingen na de behandeling van de Kadernota 2Ol7 worden nog meegenomen bij
de begroting 2018.
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Financiële gevolgen

De Kadernota is richtinggevend voor de verwerking in de begroting 2018.

De wijziging van het begrotingssaldo op grond van de le rapportage is als volgt

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Gomm unicatie/ partici patie

n.v.t.

Advies raadscommissie

Bijlagen

Kadernota 2017

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans

20t7 2018 2019 2020
Beqrotinqssaldo t/m raad aoril 2Ot7 32.996 L.247.7LL t.7L9.O97 2.668.780
Mutaties 1e tussenraDÞortaqe 2017 -285.647 -600.428 -597.634 -597.634
Beqrotinqssaldo incl 1e raDDortaqe -252.651 647.283 r.t2t.463 2.07L.146
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N u m mer raadsvoorstel: RAD-00 14 15

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van t6-05-2OL7;

besluit

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2017.
2. De 1e tussenrapportage 2017 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van L5-06-20I7

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans




