
Memo

Datum: 18 oktober 2021
Aan: het Presidium van de gemeenteraad
Cc.: Griffie 

Van: College van B&W
Onderwerp: Traject kadernota 2023-2026

Geachte leden van het Presidium,

Zoals bekend zijn er volgend jaar op 16 maart verkiezingen voor de samenstelling van de nieuwe 
gemeenteraad. Normaliter wordt in deze periode (januari/maart) in Den Helder samen met de 
gemeenteraad de voorbereidingen voor de nieuwe kadernota getroffen. De belangrijkste trends en 
ontwikkelingen worden geïnventariseerd en met de raad gedeeld en de wensen en mogelijkheden voor 
nieuw beleid en/of intensiveringen van de raad worden geïnventariseerd en met elkaar besproken. 

Naast het in beeld brengen van wensen en nieuw beleid is de kadernota het moment waarop de 
technische kaders voor de komende begroting worden vastgesteld, zoals indices voor loon- en 
prijsontwikkelingen en voor de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, etc. Ten slotte worden in de 
kadernota de zogeheten autonome financiële ontwikkelingen en mogelijke administratieve wijzigingen in 
beeld gebracht.

In een verkiezingsjaar is het gebruikelijk dat het zittende college de financiële huishouding zo goed 
mogelijk ‘overdraagt’ aan het volgende college, zonder daarbij onomkeerbare /ingrijpende besluiten te 
nemen die doorwerken in een volgende collegeperiode. Bij de vorige verkiezingen werd er een uitgebreid 
overdrachtsdocument gemaakt om de inhoudelijke lopende dossiers en lopende ontwikkelingen goed over 
te kunnen dragen. Wij hebben het voornemen om dat ook deze keer weer te doen. 

Daarom stellen wij voor wel een kadernota uit te brengen. Deze Kadernota 2023-2026 zal uiteraard een  
beleidsarme kadernota zijn. Het wordt een technische kadernota die aan de nieuwe raad en – college een 
perspectief biedt van de (mogelijke) ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarmee schuift het proces van 
het maken van keuzes door een nieuwe raad naar verwachting door tot na de zomer. De keuzes die 
normaal gesproken worden voorgelegd door middel van de kadernota zullen nu in een coalitieakkoord of 
een vergelijkbaar document aan de raad worden voorgelegd. Uiteraard zullen ontwikkelingen die aandacht 
behoeven wel worden benoemd in de kadernota.

Samenvattend is het voor de gemeenteraad van belang om de financiële ruimte in kaart te brengen, de 
relevante ontwikkelingen aan te geven en consistent te zijn in P&C-cyclus en daar past een beleidsarme 
kadernota bij. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc.  R. M. (Robert) Reus
burgemeester  secretaris




