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Datum raadsvergadering 
14 juli 2020 
 
Commissie 
30 juni 2020 
 
 
 
 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
In 2020 gezien de bijzondere omstandigheden geen Kadernota 2021 vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
In het voorjaar is gestart met het opstellen van de Kadernota 2021. Hier worden nieuwe 
beleidskeuzes, autonome ontwikkelingen en de bijbehorende financiële consequenties voor de 
komende jaren inzichtelijk gemaakt. Door de bijzondere omstandigheden waarin wij nu zitten is 
gedurende het proces gebleken dat het nu niet mogelijk om een kadernota voor te leggen aan uw 
raad. Aanleiding zijn twee ingrijpende ontwikkelingen: de gesprekken over de vorming van een 
nieuwe meerderheidscoalitie en de COVID-19 (Corona) pandemie. 
 
 
Bijlagen 
-- 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Proces Kadernota 2021 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Financiën 
 
E-mail opsteller 
Sybren.Hennekens@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254652 
 
Registratie nummer 
Z/20/182065-VB/20/96109 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346  F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Door dit jaar geen Kadernota 2021 met beleidskeuzes te presenteren geeft het college de nieuwe 
coalitie de ruimte om beleidskeuzes te maken. 
 
Argumenten 

1. De coalitieonderhandelingen zullen naar verwachting invloed hebben op de koers van de 
gemeente. Het synchroon opstellen van een koersdocument past niet in dit proces; 

2. Minderheidscoalitie zijnde ontbreekt het dit college aan mandaat om de kaders en koers voor 
de komende jaren op te stellen;  

3. Door de Covid-19 ontwikkelingen is op dit moment geen goed beeld van de toekomstige 
ontwikkelingen te schetsen. Dit maakt de realiteitswaarde van een kadernota zeer beperkt. 
Om deze reden hebben diverse gemeenten in de regio aangegeven dit jaar geen kadernota 
te presenteren; 

4. Een kadernota is geen wettelijk verplicht document om als gemeente op te stellen. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financiën en risico’s 
Het niet vaststellen van een Kadernota 2021 heeft geen financiële gevolgen of risico’s omdat deze 
verwerkt kunnen worden in de op te stellen Begroting 2021.  
 
Vervolg 
Na een positief besluit van uw raad wordt het Kadernota 2021 proces stopgezet en worden actuele 
beleidskeuzes betrokken bij de coalitieonderhandelingen. 
 
7 mei 2020 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
Drs. F.J. Halsema    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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