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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

Vaststellen van de beleidsmatige inhoud en het financieel meerjarenperspectief, inclusief dekkings-
richtingen, van de Voorjaarsnota 2015.

Samenvatting
De jaarlijkse planning & control cyclus begint met de Voorjaarsnota. Het is een richtinggevend en 
kaderstellend document van de raad, waarin de hoofdlijnen voor de komende jaren zijn vastgelegd. 
De kaders geven richting aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2016 en de 
meerjarenraming 2017 - 2019.

In de Voorjaarsnota 2015 zijn op hoofdlijnen de ontwikkelingen weergegeven die van belang zijn voor 
de strategie en het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. Per domein zijn vervolgens de belang-
rijkste trends, ontwikkelingen en ambities in beeld gebracht. 

Een ander belangrijk element vormt het  financieel meerjarenperspectief. Het financiële plaatje uit de 
Programmabegroting 2015 - waarbij is aangegeven dat het schaatsen op ‘flinterdun ijs’ is - is 
geactualiseerd en geeft hiermee een zo goed mogelijk beeld van het financieel meerjarenperspectief 
voor 2016-2019. Om de nadelige saldi te verminderen zijn in het financiële hoofdstuk dekkings-
richtingen aangegeven.

De functie van de Voorjaarsnota 2015 is om een fundamentele discussie te bewerkstelligen binnen 
de raad over de hoofdlijnen van beleid en middelen, op basis waarvan de belangrijkste 
beleidsaccenten kunnen worden bepaald.

Bijlage
- Voorjaarsnota 2015
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
De Voorjaarsnota 2015 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
Bij de actualisatie van het financiële beeld is uitgegaan van de informatie uit de september- en 
decembercirculaire Gemeentefonds 2014. De meicirculaire Gemeentefonds 2015, die naar 
verwachting eind mei 2015 zal verschijnen, zal meer duidelijkheid bieden in de belangrijkste 
inkomstenbron voor onze gemeente. Op dat moment zal opnieuw worden bezien of het financieel 
meerjarenperspectief bijstelling behoeft. Indien nodig wordt dit meegenomen in het op te stellen 
financieel beeld voor de Programmabegroting 2016.

In de bijlage is een indicatief overzicht opgenomen met ongedekte investeringen/wensen. Dit 
overzicht geeft een weergave van onderwerpen die de komende jaren kunnen gaan spelen, maar 
waarvoor op dit moment geen budgettaire middelen beschikbaar zijn.

Communicatie
De gemeente Stichtse Vecht staat voor een brede transformatie die het nodige vraagt van de 
gemeentelijke organisatie en haar inwoners. Ontwikkelingen die de afgelopen decennia bij het 
internet hebben plaatsgevonden, verspreiden zich naar nieuwe segmenten van onze economie en 
samenleving, met de bijbehorende kansen en uitdagingen. Wij zien hierbij dat technologie, economie 
en sociale factoren steeds nauwer met elkaar verweven raken. Overheid en inwoners hebben -ieder 
vanuit een eigen rol- elkaar nodig om zaken voor elkaar te krijgen. Nieuwe tijden vragen om een 
nieuwe rol van de overheid richting de inwoners, de instellingen en de ondernemers.

Gelet op bovengeschetste ontwikkelingen is een goede interne en externe informatie uitwisseling 
belangrijk. Via diverse media wordt hieraan bijzondere aandacht geschonken.

12 mei 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
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