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Een frisse start
Het nieuwe college heeft een solide financiële organisatie aangetroffen. We staan er goed voor als
gemeente, zijn financieel gezond, en voorzien geen lastenverhoging in de komende 4 jaar. Ook het
weerstandsvermogen is op orde. Dit geeft het nieuwe college enige ruimte om de komende jaren
nieuwe ambities te kunnen verwezenlijken.
Tegelijkertijd staan we voor een aantal grote uitdagingen. De risicoreserve sociaal domein raakt op, de
energietransitie is gaande, het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen is de komende jaren
een flinke kostenpost, en de voortdurende investeringen die nodig zijn om onze dienstverlening op
orde te houden, maken dat we als een goed rentmeester met ons beschikbare geld moeten omgaan.
Een duurzame besteding van onze beschikbare financiële middelen is dan ook noodzakelijk. Het
beeld bestaat soms dat een groeiende economie ons hierbij helpt, maar dat is niet altijd juist. Met een
groeiende economie stijgen namelijk ook onze kosten. Te allen tijde geldt: we geven niet meer uit dan
er binnenkomt.
Binnen dit financiële kader maakt dit college duurzame keuzes die bijdragen aan een prettige woonen leefomgeving waarin iedereen mee kan doen, en veiligheid voorop staat.
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Wat ligt nu voor?
Deze Kadernota 2019 is een bijzondere kadernota omdat we aan de start staan van een nieuwe
bestuursperiode. Deze kadernota bevat daarom geen beleidskaders, maar beperkt zich tot de
financiële bijstellingen naar aanleiding van het coalitieakkoord. De beleidskaders voor de komende
jaren volgen uit het collegewerkprogramma, dat nu in de maak is.
Vanwege de verkiezingen is 2018, ook voor de Planning- en Control cyclus, dan ook een bijzonder
jaar. In april 2018 is een akkoord gesloten voor de vorming van een nieuwe coalitie. Het akkoord heet
‘Samen werken aan duurzame oplossingen’. Het is een ambitieus programma voor de komende vier
jaar.
We stellen op basis van dit akkoord een Collegewerkprogramma op. Dit programma doet dienst als
uitvoeringsprogramma van het Coalitieakkoord. Het beschrijft de planning, de inzet van middelen en
de te bereiken resultaten. We maken daarbij graag gebruik van input uit de gemeenteraad. Ook onze
maatschappelijke partners hebben ons de afgelopen periode van veel bruikbare input voorzien. We
zijn hen hier zeer erkentelijk voor.
Nadat alle input is opgehaald wordt het Collegewerkprogramma na het zomerreces ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad. Het Collegewerkprogramma is daarmee een opdracht van de
Raad aan het huidige college. Daarom beperken we ons op dit moment in deze Kadernota tot de
financiële bijstellingen.
Tot nu toe spraken we in Stichtse Vecht over de ‘voorjaarsnota’, aangevuld met het jaartal van
vaststelling. We stellen voor om vanaf nu te spreken over de ‘kadernota’, omdat deze naam beter
weergeeft wat voor soort document het betreft. Verder willen we het jaartal gebruiken, waarop de nota
betrekking heeft. Dus niet ‘Voorjaarsnota 2018’, maar ‘Kadernota 2019’. Hieronder treft u het
financieel meerjarenperspectief 2019 en verder.
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Financieel meerjarenperspectief
Omschrijving
Beginstand primitieve begroting
2018
Amendementen
begrotingsbehandeling:
- Binnensport
- Cultuur
- Dorpshuizen
Meerjaren perspectief na
amendementen
Algemene uitkering:
- Decembercirculaire
- Maartcirculaire
Meerjarensaldi 2019-2022

2019
1.101.766

2020
2.534.798

2021
3.504.772

2022
3.620.582

75.000
50.000
45.000
931.766

75.000
50.000
45.000
2.364.798

75.000
50.000
45.000
3.334.772

75.000
50.000
45.000
3.450.582

15.788
673.338
1.620.892

16.694
2.171.868
4.553.360

22.723
3.425.007
6.782.502

20.686
5.136.422
8.607.690

In bovenstaande tabel zijn de beschikbare gegevens verwerkt tot en met de maartcirculaire. Op basis
van deze gegevens hebben de coalitiepartijen financiële afspraken gemaakt. Deze zijn weergegeven
in het coalitieakkoord. Inmiddels zijn de cijfers van de meicirculaire bekend. Deze geven een
fundamenteel ander beeld. Dit heeft impact op de ambities van dit College. We nemen de tijd om dit
nader uit te werken. Dit wordt meegenomen in het Collegewerkprogramma, dat na het zomerreces ter
vaststelling aan de Raad wordt aangeboden.
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