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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Instemmen met de inhoud van de Voorjaarsnota 2014 en dit kaderstellende document beleidsmatig 
en financieel te hanteren als 0-situatie voor de voorbereiding van de Programmabegroting 2015 en 
de Meerjarenraming 2016 – 2018. 
 
 
Samenvatting 
 
De jaarlijkse planning & control cyclus begint met de Voorjaarsnota. Het is een richtinggevend en 
kaderstellend document van de raad, waarin de hoofdlijnen voor het beleid en de financiën voor de 
komende jaren zijn vastgelegd. De kaders geven richting aan het college voor het opstellen van de 
Programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018.  
 
Gelet op de recente gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe raad en college 
heeft de voorgelegde Voorjaarsnota 2014 een beleidsarm karakter. Onder de titel “Samen verder” is 
in april door de nieuwe coalitie een Hoofdlijnenakkoord opgesteld voor de periode 2014 – 2018. Dit 
akkoord gaat grotendeels uit van voorzetting van het beleid van de vorige coalitie met op een aantal 
terreinen een intensivering. Uit een globale toets blijkt dat er geen tegenstrijdigheden bestaan 
tussen de inhoud van de Voorjaarsnota 2014 en het Hoofdlijnenakkoord. Beide documenten zijn 
complementair. 
 
Momenteel wordt het Hoofdlijnenakkoord in brede dialoog uitgewerkt in een Raadsprogramma  
2014 – 2018. De insteek hierbij is een kort en krachtig raadsprogramma. Geen boekwerk met mooie 
zinnen, maar een concreet raadsprogramma op hoofdlijnen. Dit programma wordt vervolgens 
uitgewerkt binnen de jaarlijkse Programmabegroting. Zo komt het via de jaarcyclus weer terug in uw 
raad. 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Voorjaarsnota 2014  
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
1 juli 2014 
 
Werksessie 
3 juni 2014 

 

Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Afdeling 
Concernstaf 
Mail opsteller 
theo.van.eeuwijk@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/13/29740-VB/14/04078 
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Het Raadsprogramma 2014-2018 en de uitkomsten van de meicirculaire Gemeentefonds 2014 
zullen naar verwachting impact hebben op het beleid en het financiële beeld voor de 
Programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018.  
 
Gezien bovengenoemde ontwikkelingen  wordt voorgesteld om de Voorjaarsnota voor dit 
(overgangs)jaar primair te hanteren als 0-situatie ten behoeve van de voorbereiding van de 
Programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018. Deze 0-situatie gaat uit van een 
structureel evenwichtig begrotingsbeeld, waarbij nog geen rekening is gehouden met nieuwe 
ontwikkelingen zoals mutaties meicirculaire Gemeentefonds 2014, gevolgen decentralisaties 
Sociaal Domein, effecten uit het Hoofdlijnenakkoord/Raadsprogramma en dergelijke. 
 
Plaatje samenhang reguliere P&C- en politieke cyclus: 

 
 
 
 
Bijlage 
- Voorjaarsnota 2014 
 

  

Focus op 
Morgen 

Reguliere P&C 
cyclus 

Voorjaarsnota 
(0-situatie) 

Politieke cyclus 

Hoofdlijnen- 
akkoord en 

Raads- 
programma 

Programma- 
begroting 

Noot: volgtijdige relatie tussen Raadsprogramma en Programmabegroting 2015 is afhankelijk van het 
tijdig gereedkomen van het raadsprogramma (zie onder paragraaf financiën en risico’s) 
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Doel en beoogd effect 
De Voorjaarsnota 2014 is onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus en stelt de 
gemeenteraad in staat om op hoofdlijnen richting en sturing te geven aan het proces van begroting 
en verantwoording. 
 
Argumenten 
In de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat 
de gemeenteraad vooraf aan het opstellen van de Programmabegroting een nota vaststelt waarin de 
hoofdlijnen voor het beleid en de financiële kaders voor de komende jaren zijn vastgelegd.  
 
Kanttekeningen 
Zoals bovenstaand al weergegeven, is 2014 wat betreft de reguliere P&C-cyclus een bijzonder jaar. 
Als uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de nieuwe coalitie een Hoofdlijnenakkoord 
gepresenteerd die momenteel wordt uitgewerkt in een Raadsprogramma 2014 -2018. Dit programma, 
waarin de belangrijkste beleidsmatige en financiële accenten voor 2014 – 2018 zullen worden weer-
gegeven, vormt het primaire uitwerkingskader voor de Programmabegroting 2015 en de meerjaren-
raming 2016- 2018.  De Voorjaarsnota, die normaliter het belangrijkste kader vormt voor de opstelling 
van de Programmabegroting, heeft in dit licht de status van 0-situatie.  
 
Communicatie 
Stichtse Vecht heeft de komende jaren, net als vele andere gemeenten, substantieel minder geld uit 
te geven vanwege de rijksbezuinigingen. Deze nieuwe werkelijkheid dwingt tot het maken van 
fundamentele keuzes. Alles houden zoals het nu is, is onmogelijk. De keuzes leiden tot ingrijpende 
veranderingen voor zowel de inwoners als de gemeentelijke organisatie. In dit licht is goede interne 
en externe communicatie essentieel. We schenken hieraan via diverse media bijzondere aandacht. 
 
Financiën en risico’s 
Bij de  actualisatie van het financiële beeld (0-situatie) is vooralsnog uitgegaan van de informatie uit 
de september- en decembercirculaire Gemeentefonds 2013. De meicirculaire Gemeentefonds 2014, 
die naar verwachting op 28 mei 2014 zal verschijnen,  zal op diverse fronten, waaronder de decentra-
lisaties binnen het sociale domein en de herijking van het gemeentefonds, meer duidelijkheid bieden 
in deze belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Op dat moment zal opnieuw worden 
bezien of het financieel meerjarenperspectief bijstelling behoeft, hetgeen zal worden meegenomen in 
het op te stellen financieel beeld voor de Programmabegroting 2015. Hierbij zullen –voor zover deze 
ten tijde van de besluitvorming over de Programmabegroting 2015 en de voorbereiding daarvan 
beschikbaar zijn- ook de gevolgen van de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord worden 
meegenomen. 
 
 
13 mei 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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