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Onderwerp
Kadernota 2017
Voorstel
1 Kennis te nemen van de Kadernota 2017.
2 De 1e tussenrapportage 2017 vast te stellen.
Inleiding
De Kadernota 2017 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 2017 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 financiële ruimte in de meerjarenbegroting verbeterd.
De 1e tussenrapportage 2017 is een onderdeel van de Kadernota 2017. Om de financiële
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 Kadernota 2017 zal deze vertaald worden in de begroting 2018 die
in november 2017 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 2017 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 1e rapportage is als volgt:

Begrotingssaldo t/m raad april 2017
Mutaties 1e tussenrapportage 2017
Begrotingssaldo incl 1e rapportage

2017
32.996
-285.647
-252.651

2018
1.247.711
-600.428
647.283

2019
1.719.097
-597.634
1.121.463

2020
2.668.780
-597.634
2.071.146

Uitvoering/evaluatie
n.v.t.
Communicatie/participatie
n.v.t.
Advies raadscommissie
Bedrijfsvoering
en inwoners
(BV-IW)

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BVIW) is:


Ruimte

voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

Het advies van de raadscommissie Ruimte is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

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
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16-05-2017;

besluit:
1.
2.

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15-06-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

