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Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Aanloop kadernota 2017-2020 

 

 

Uw presidium wordt voorgesteld:  

een uitspraak te doen over de door u gewenste rol bij de voorbereiding van de Kadernota 2017-

2020 en de begroting 2017. 

 

Op 7 december 2015 heeft u de begrotingbehandelingen in november 2015 en de aanloop daar naartoe 

met de Argumentenfabriek geëvalueerd (zie bijlage 1). Daarbij heeft u de griffier opgedragen een 

alternatief voor de behandeling van de kadernota te onderzoeken, onder verwijzing naar de gemeente 

Hollands Kroon. 

 

Hollands Kroon 

De Kadernota 2016-2019 van Hollands Kroon is een document van, voor en door de raad. Het college 

van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft dus géén Kadernota ter behandeling en 

besluitvorming aangeboden. 

 

In april / mei 2015 heeft de raad van Hollands Kroon drie werkbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze 

bijeenkomsten zijn een aantal thema’s met de raad besproken. Thema’s die zijn ontleend aan de 

publicatie
1
 “Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst”, d.d. 28 mei 2014” en die 

relevant zijn voor de gemeente Hollands Kroon. Voorbeelden van de thema’s zijn: ‘andere arbeidsmarkt’, 
‘voorkomen’, ‘Jong en grijs’ en ‘globalisering’. Ook de handreiking “Sturen op maatschappelijke effecten” 
dat in december 2013 is opgesteld door Partners+Pröpper in opdracht van het Ministerie van BZK en de 

VNG, is hierbij betrokken. 

 

Aan de hand van de thema’s is gesproken over de ontwikkelingen die op de gemeente af komen en de 

positionering binnen de gemeente in dit kader: wat doe je als overheid zelf en wat laat je aan de markt 

over (publiek of privaat)? Wil je zaken geregeld hebben voor je eigen gebied of ben je bereid om breder te 

kijken (lokaal of regionaal)?  De bedoeling van de werkbijeenkomsten was om richtinggevende uitspraken 

over de gewenste ontwikkelingen in de komende jaren, die dan vervolgens de basis vormen voor de 

begroting 2016 e.v. De uitkomsten van die werkbijeenkomsten zijn verwerkt in de Kadernota 2016-2019, 

welke op 25 juni 2015 door de raad is vastgesteld. 

 

De kadernota van Hollands Kroon gaat dus niet over (herverdeling van) de middelen, maar over de 

gewenste ontwikkelingen, de rol van de gemeente en prioriteiten. In de kadernota van Hollands Kroon is 

wel een financiële stand van zaken opgenomen, inclusief de meicirculaire van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken zodat er helderheid bestaat over de financiële positie. De (her)allocatie van middelen 

vindt echter niet plaats bij de kadernota, maar bij de begroting in het najaar.  

 

Vooruitlopend op de behandeling van de begroting 2016 heeft het college van burgemeester en 

wethouders in september 2015 een concept-begroting aangeboden en zijn fracties in de gelegenheid 

gesteld concrete voorstellen in te brengen, binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Kadernota.  

Het college heeft daarna de begroting opgesteld en de voorstellen voorzien van een reactie. 

 

Het proces van de kadernota in Hollands Kroon staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een 

breder traject. De basis hiervoor was de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om meer in positie te 

komen en beter te kunnen sturen op maatschappelijke effecten en prestatie-indicatoren. 

Zo wordt er ook gekeken naar de strategische visie, de gewenste ontwikkelingen voor de middellange 

termijn, de rol van de gemeente, een toekomstbestendige indeling van de programma’s, de formulering 

van maatschappelijke effecten en doelstellingen en kritische prestatie indicatoren (KPI’s).  
Het voorgestane proces is van ‘outcome’ naar ‘input’. 
 

                                                      
1
 Het ministerie van BZK heeft vanuit het programma ‘Gemeenten van de toekomst’ in samenwerking met BeBright het initiatief 

genomen voor deze publicatie. 



 

 

Overwegingen 

Het door de gemeente Hollands Kroon ingezette traject vergt een actieve rol van de raad aan de voorkant 

van het proces door in gezamenlijkheid richtinggevende uitspraken te doen over de voorziene 

ontwikkelingen, de beoogd maatschappelijke effecten op korte en lange termijn en de daarbij horende 

kritische prestatie-indicatoren. Een tijds- en arbeidsintensief, zowel voor de leden van de raad als de 

ambtelijke organisatie.  Een dergelijk traject vereist derhalve een breed draagvlak in de raad en een 

nadere uitwerking door de ambtelijke organisatie in nauwe samenwerking met de griffie. 

Voor een dergelijk traject dient capaciteit (en middelen) te worden vrijgemaakt en/of ingehuurd. 

 

De provincie verlangt van de gemeente een materieel sluitende begroting, waarin geen (algemene) 

taakstellingen zijn opgenomen. Als de integrale financiële afwegingen - ombuigingsmaatregelen versus 

nieuw beleid - plaatsvinden in het najaar, is de voorbereidingstijd voor eventuele bezuinigingsmaatregelen 

zeer beperkt geworden. De programmabegroting (met een meerjarenprognose) dient immers uiterlijk 15 

november bij de provincie te worden ingediend. In het aanloopproces naar de begrotingsbehandelingen in 

november dient hiermee rekening te worden gehouden. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in september 2015, mede naar aanleiding van het 

rapport van de Rekenkamercommissie, getiteld ‘Evalueerbaarheid van beleid’,  een plan van aanpak 
gemaakt voor modernisering van de planning en control. In het kader van dit programma wordt in 2016 

een visie op planning en control opgesteld, wordt onderzocht of de programma-indeling aangepast moet 

worden, worden de beleidsthema’s2
 benoemd, worden vernieuwingen doorgevoerd in de 

tussenrapportages, wordt het monitoringsinstrumentarium nader bezien en krijgt de digitalisering een 

impuls. Een substantieel andere invulling van de kadernota maakt geen onderdeel uit van dit programma. 

Als uw voorkeur uitgaat naar een vergelijkbaar traject als Hollands Kroon, dienen de consequenties voor 

dit programma nader te worden bezien. 

 

Vanuit het college van burgemeester en wethouders is aangegeven dat het college de ambitie heeft de 

raad actief te betrekken bij de totstandkoming van de kadernota. Echter, gelet op het hiervoor genoemde 

programma “modernisering planning en control” vindt het college het verstandig voor dit jaar nog een met 

voorgaande jaren vergelijkbare cyclus aan te houden. De kadernota wordt wel meer beleidsmatig van 

opzet en inzichtelijker qua informatievoorziening.  

 

 

                                                      
2
 Gebaseerd op de nieuwe verplichte taakvelden van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 


