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AANLEIDING

Raadsbehandeling Kadernota 2020 :

• Behandeling op een hoger abstractieniveau

Ontwikkeling document :

• Kadernota biedt basis voor kaderstelling door de raad



DE KADERSTELLENDE KADERNOTA

Wat is eigenlijk het doel van een Kadernota?

• De Kadernota moet de basis zijn waarmee de gemeenteraad de piketpaaltjes 
kan uitzetten waar het college mee aan de slag gaat. Idealiter vanuit de 
strategische visie (maar dat kan volgend jaar pas).

• De uitwerking ziet de raad terug in de begroting 2021 waarbij wensen van de 
raad getoetst worden aan de financiële ruimte die er is.



ACCENTEN KADERNOTA 2021

1. Trends en ontwikkelingen

2. Herijking Programma 2018-2022 “Weert koerst op verbinding”

3. Financiële uitgangspunten (beleidsmatig) en doorkijk voor de begroting 2021-
2024

 Kadernota door de raad vast te stellen opdracht aan college (besluitvormend)



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Trends en ontwikkelingen met daarbij ook een antwoord op:

• Wat betekenen deze voor Weert?

• Wat zouden we daar in 2021 dan aan of mee willen doen?



PROGRAMMA 2018-2022 “WEERT KOERST OP VERBINDING”

Herijking van het programma:

• Welke punten staan nog open?
• Zijn die nog relevant?
• Welke hebben nog prioriteit? Kunnen we een volgorde aangeven?

• Zijn er nieuwe thema’s die spelen die er niet in staan?



FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Beleidsmatig met betrekking tot (bijvoorbeeld):

• Structureel evenwicht
• Incidentele lasten incidenteel dekken
• Kostendekkendheid tarieven

De gebruikelijke financiële gegevens:

• Index loon- en prijsstijgingen
• Index heffingen, leges enz.
• Dynamisch begroten



UITDAGING

Op de eerste plaats:
• In het proces iets organiseren zodat we die piketpaaltjes van de raad 

meekrijgen.

En aansluitend:
• Wat we ophalen verwerken in de Kadernota 2021



ONS IDEE

Interactieve werksessie met de raad;

KADERSTELLING; DE RAAD AAN ZET!

19 MAART 2020



NIET ONBELANGRIJK

• Vindt de raad dit ook een goed idee?


