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Voorjaarsnota 2008 'Door keuze op koers'

Samenvatting:
De concept Voorjaarsnota 2008 wordt ter vaststelling aan het college aangeboden. De concept Voorjaarsnota
2008 is opgesteld binnen het kader van de Strategische visie 2020 en focust met een aantal voorgestelde
intensiveringen op Stadshart, Willemsoord en Haven. Tevens biedt de Voorjaarsnota een sluitend
meerjarenperspectief.

Concept besluit:
- de concept Voorjaarsnota 2008 'Door keuze op koers' vast te stellen
- het concept raadsvoorstel en -besluit vast te stellen
- het persbericht vast te stellen
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1. Toelichting op het besluit
De afgelopen twee maanden hebben college en management intensief gewerkt aan de totstandkoming van de
Voorjaarsnota 2008. In het Strategisch overleg van 18 maart jl. hebben college en management gezamenlijk
een aantal discussiepunten verkend. De ambtelijke organisatie heeft in de periode voor en na 18 maart diverse
onderzoeken uitgevoerd tan aanzien van een breed scala van activiteiten en projecten om met
ruimtescheppende voorstellen te komen. Ook zijn er ruimtevragende voorstellen (wensen nieuw beleid)
ingediend.
Uitgangspunt is steeds geweest dat uw college een sluitend meerjarenperspectief aan de raad zal aanbieden.
Dit uitgangspunt in combinatie met wensen voor intensivering ten bate van de Strategische visie en de drie
gebieden maakte het noodzakelijk een aantal pijnlijke keuzes te maken. De mogelijkheden voor deze keuzes
zijn door de wethouder Financiën verkend in gesprekken met zijn collega's, de 'Voorjaarsnota'-gesprekken'
genoemd en later nog uitgediept per portefeuille waarbij de portefeuillehouder werd bijgestaan door een
ambtelijke Taskforce.
Uw college heeft zich in een tweetal collegebehandelingen gebogen over de keuzemogelijkheden. In uw
vergadering van 13 mei jl. heeft u het pakket maatregelen dat u de raad wilt voorleggen met deze Voorjaarsnota
definitief vormgegeven. In het nu voorliggende concept van de Voorjaarsnota 2008 zijn de afspraken van 13 mei
verwerkt.
2. Gevolgen

Financieel
De nu voorliggende Voorjaarsnota 2008 biedt een sluitend meerjarenperspectief. Verder wordt verwezen naar
de Voorjaarsnota zelf.
Juridisch
Geen.
Personeel en ondernemingsraad
De Voorjaarsnota heeft geen directe personele gevolgen. Wel zullen de afzonderlijk onderzoeken naar
mogelijkheden taken of organisatieonderdeel op afstand te zetten in het kader van de ontwikkeling naar een
regiegemeente personele consequenties hebben. Die worden per geval in kaart gebracht en aan de OR
voorgelegd.
EU
Geen
ICT
Geen.
Communicatief
Extern:
Organisaties die als gevolg van keuzes in het kader van de voorjaarsnota in meer of mindere mate financieel
getroffen worden, worden voordat de VJN openbaar gemaakt wordt onder embargo geïnformeerd over de
strekking van de relevante beleidskeuzes/bezuinigingen.
Hoe wordt de burger geïnformeerd?
De burger wordt via de pers, internet en de stadsnieuwspagina geïnformeerd.
Persbericht:
Ja
Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- concept raadsvoorstel en -besluit en persbericht.
Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- Aorta
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3. Verdere procedure
De behandeling van de VJN vindt als volgt plaats:
maandag 26 mei
donderdag 5 juni
woensdag 11 juni
maandag 16 juni
maandag 23 juni

Presentatie aan de Raad
Gelegenheid tot indienen schriftelijke vragen bij de griffier
uiterlijk 17.00 uur aanleveren vragen
verspreiding beantwoording technische vragen naar de Raad
behandeling Voorjaarsnota in raadsbrede commissie
Behandeling Voorjaarsnota raad, Algemeen Beschouwingen 1 e instantie
Vaststelling Voorjaarsnota door raad na algemene beschouwingen 2e
instantie

4. Relatie met Strategische Visie
De Strategische visie is het kader waarbinnen de Voorjaarsnota is opgesteld. Uit de voorgestelde wensen voor
nieuw beleid is ook duidelijk dat er (op enkele onontkoombare ten gevolge van wettelijk ontwikkelingen
benodigde intensiveringen na) alleen intensiveringen plaatsvinden die ten goede komen aan de Strategische
visie in het algemeen en de 3 gebieden. Dat is ook wat we voor ogen hadden met het focussen op de drie
prioritaire gebieden omdat we niet alles kunnen (blijven) doen.

5. Wijze van totstandkoming
Dit advies is opgesteld door BCF. De tot stand koming van de Voorjaarsnota zelf is een gezamenlijk inspanning
van de organisatie waarbij het managementoverleg met hun afdelingen veel van de inhoudelijke inbreng
hebben verzorgd en BCF de Voorjaarsnota heeft op- en samengesteld.

6. Bijlagen
- concept Voorjaarsnota 2008 'Door keuze op koers'.
- concept raadsvoorstel en -besluit
- concept persbericht
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