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B-stuk: 
Bespreken 

SAMENVATTING: 
Met de Voorjaarsnota 2012 stelt de Raad de kaders vast voor de begroting 2013. 
In de Voorjaarsnota legt het college beleidsinhoudelijke keuzes voor over onderwerpen voor de korte 
en middenlange termijn (jaren 2013 tot en met 2016). Deze hebben enerzijds betrekking op het eigen 
gemeentelijk beleid. Anderzijds vloeien zij voort uit rijksbeleid en andere ontwikkelingen. 
In de Voorjaarsnota worden voorstellen en uitwerkingsrichtingen geformuleerd, zodat de raad in 
november 2012 een sluitende begroting voor 2013 kan vaststellen. De financiele taakstellingen uit de 
strategische heroverwegingen, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn als staand beleid verwerkt. 
Vanuit het Rijk zijn extra bezuinigingen te verwachten als gevolg van het oplopende begrotingstekort 
van het Rijk. Aanvullende bezuinigingen worden alsdan vóór de vaststelling van de begroting 2013 aan 
de Raad voorgelegd. 
 
DOEL WERKSESSIE: 
1. Voorbereiden van de algemene beschouwingen in de raad door politieke vragen aan het college te 

stellen over de Voorjaarsnota.  
2. Uitwisselen van opvattingen tussen fracties over de kaders die in de Voorjaarsnota worden 

genoemd en de beslispunten, zodat duidelijk is welk draagvlak aanwezig is voor mogelijke 
amendementen en moties. 

 
VAN DE RAADSLEDEN WORDT GEVRAAGD: 
1. Vooraf technische vragen te stellen voor maandag 7 mei, 9.00 uur (via griffie@stichtsevecht.nl). 
2. In de werksessie politieke vragen te stellen over de strategische beleidskader in de ontwikkelingen 

van de Voorjaarsnota. 
3. Aan te geven met welke beslispunten men kan instemmen en welke men gewijzigd wil zien. 
4. Bespreking Voorjaarsnota rond drie subpunten: 

a. Financiele kaders (incl. de beslispunten 1 a en k t/m p en 5, 2, 4 en 5); 
b. Kaders Identiteit, Bestuur en Regionale samenwerking, Dienstverlening en De inwoners 

centraal (incl. de beslispunten 1 c t/m h en q); 
c. Kaders Fysieke omgeving en Economie (incl. de beslispunten 1 b, i en j en beslispunt 3). 

 
VERVOLGTRAJECT 
1. Algemene beschouwingen en indienen amendementen en moties in de raad van 29 mei 2012. 
2. Besluitvorming over amendementen en moties in de raad van 31 mei 2012. 
3. In najaar werksessie en raad over Begroting 2013. 
 
Bijlage(n) : Raadsvoorstel en – besluit over Voorjaarsnota 2012. 
  Voorjaarsnota 2012. 
Achterliggende stukken : Geen. 
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