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Onderwerp:  Kadernota 2011-2014 

 
Gevraagd besluit: 
De kadernota 2011-2014 vast te stellen. 
 
Inleiding en aanleiding 
Voor u ligt de Kadernota 2011-2014. Op grond van onze financiële beheersverordening biedt het college de 
raad (art. 3a: “kaders begroting”) een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie 
opvolgende jaren. De raad stelt deze kaders uiterlijk 15 juli vast.  
 
De Kadernota 2011-2014 heeft de functie om in het voorjaar meerjarige afwegingen in het beleid te maken: 
welke intensiveringen wil de raad de komende jaren stimuleren en welke taken wil de raad juist afbouwen. Met 
het vaststellen van de kadernota geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders de begroting 
2011 en de meerjarenraming 2012-2014 op te stellen. Het college is met het vaststellen van de kadernota 
echter nog niet gemachtigd tot het uitvoeren van het uitgestippelde beleid. De resultaten van de 
beleidsafwegingen worden verder uitgewerkt in de komende jaarbegroting. Bij de vaststelling van de begroting 
2011 is het college dan bevoegd tot uitvoering van het beleid en het doen van uitgaven. De vaststelling van de 
begroting zal in november 2010 plaatsvinden. 
 
Het jaar 2010 is een verkiezingsjaar, dit brengt onduidelijkheden met zich mee over de kaders die in het 
coalitieprogramma zijn opgenomen en die doorvertaald moeten worden in de kadernota. Naast het feit dat het 
een verkiezingsjaar is staan we voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Op welke onderdelen we moeten 
bezuinigen is bij het schrijven van deze kadernota nog onbekend, daarom is er voor gekozen om deze 
kadernota beleidsarm in te steken. 
 
Beoogd resultaat 
Een vastgestelde kadernota 2011-2014 die beleidsarm is opgesteld binnen de kaders van de Strategische Visie 
2020, de organisatievisie en het coalitieprogramma 2011-2014 “Meer met Minder”. 
De kadernota geeft de financiële kaders waarbinnen de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 
moet worden opgesteld. 
 
Kader 
Verordening op de uitgangspunten van het financieel beleid ex artikel 212 gemeentewet. 
Strategische Visie 2020. 
 
Argumenten / alternatieven 
Het coalitieprogramma wordt de komende maanden uitgewerkt in een collegeprogramma. De in het 
coalitieprogramma opgenomen intensiveringen en bezuinigingsrichtingen worden daarin verder uitgewerkt. 
Hierbij hoort ook een financiële paragraaf waarin structurele inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. 
Gezien de verdere uitwerking van het coalitieprogramma en de zware bezuinigingen die op de gemeente 
afkomen is de kadernota 2011-2014 beleidsarm opgezet. 
 
Financiële consequenties 
De kadernota laat een structurele bezuinigingsopgave zien die oploopt van € 0,9 miljoen in 2011 naar € 10 
miljoen in 2014.  
Dit bedrag is exclusief de gewenste intensiveringen uit het coalitieprogramma. 
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Onderdeel van de opgave zijn de verwachte rijksbezuinigingen. In de jaren 2012, 2013 en 2014 is 
respectievelijk € 2 miljoen, € 4 miljoen en € 6 miljoen opgenomen. 
 
Juridische consequenties 
Geen. 
 
Communicatie 
Geen. 
 
Aanpak / uitvoering 
Na vaststelling van de kadernota wordt op basis hiervan de (meerjaren)begroting 2011-2014 opgesteld. 
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