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Opzet en proces Kadernota 2021

Voorstel

In te stemmen met de opzet en het proces behandeling Kadernota 2021.

Inleiding

Bij de behandeling van de Kadernota 2020in de raadsvergadering van 29 mei 2019 is
vanuit de raad opgemerkt dat ze graag een behandeling op een hoger abstractieniveau
willen zien. In het algemeen zal dan idealiter ook de inhoud van de Kadernota minder op
detailniveau en meer op een hoger beleidsniveau moeten zijn.
Deze wens van de raad sluit aan bij de ontwikkeling die vanuit de organisatie ¡s ingezet
om de Kadernota naar het niveau te brengen waarin de kaderstellende rol beter naar
voren komt.

Beoogd effect/doel

Door een Kadernota te presenteren die vooral geënt is op de richting van de raad over de
vraag welke onderwerpen/thema's als belangrijk ervaren worden, kan meer gesproken
worden over een document waarmee de raad kan sturen op hoofdlijnen. Na
besluitvorming door de raad over de Kadernota kunnen onderwerpen verder uitgewerkt
worden. Bij de begroting 2021 kunnen dan voorstellen gedaan worden die passen binnen
de door de raad gestelde kaders en de beschikbare financiële ruimte.
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De opzet en inhoud van de Kadernota 2020 is op met name de financiële onderdelen vrij
gedetailleerd. Beleidsinhoudelijk geeft cleze aan de andere kant weinig informatie
waarmee de raad tot keuzes kan komen.
I'let inzicht dat de kadernota tot nu toe biedt in de ontwikkcling van hct begrotingssaldo is

ook verre van compleet en vooral gebaseerd op aannames. Vooral de ontwikkeling van de
Algemene uitkering kan in dit inzicht nog niet meegenomen worden. Dit heeft speciaal ook
voor 2O2L-2024 een extra dimensie door de herverdeling van het Gemeentefonds waarvan
de financiële gevolgen voor de gemeente Weert pas in de meicirculaire 2020 bekend zullen
worden.

Wat betreft insteek van de Kadernota 2021 wordt dan ook voorgesteld deze te baseren op
aan rlrialrl a¡rantan'

1. Trends en ontwikkelingen met daarbij ook een antwoord op de vraag wat deze
betekenen voor Weert en wat zouden we daar in 2O2L dan aan/mee willen doen.

2. Herijking van het programma "Weelt koerst op verbinding"; welke punten staan
hiervan nog open, zijn die nog relevant en welke hebben dan prioriteit? Zijn er
nieuwe punten die we moeten oppakken die er niet in staan?

3. Financiële doorkijk met financiële (beleidsmatige) uitgangspunten voor de
begroting 202I-2024.

Dit betekent dus geen minibegroting met lijstjes prioriteiten e.d. maar kaders op basis
waarvan in het begrotingsproces keuzes gemaakt kunnen worden.

Proces:

De huidige planning van de Kadernota 2O2tis gebaseerd op de vaststelling door uw
college op 7 april 2020 waarna de commissiebehandelingen en vervolgens de
raadsbehandeling op 28 mei 2020 volgen.

Om invulling te kunnen geven aan r¡et narne onderdeel 1 en2 van de insteek van de
Kadernota 2021 wordt voorgesteld om op 19 maaft a.s. een interactieve werksessie met
de raad te organiseren waarbij de raadsleden de richting kunnen aangeven die dan in de
Kadernota 2021 uitgewerkt wordt en daarmee, na vaststelling door de raad in de
vergadering van 28 mei, de basis is voor de begroting 2OZI-2024.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridieche gcvolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Na het vaststellen van de Kadernota 202t zal de werkwijze geëvalueerd worden.

Commu nicatie/ participatie

n.v,t.
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Overleg gevoerd met

Intern:

DTICMT
Griffier
Auditcommissie ( 13 februari 2020)

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

n.v.t.
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