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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De Voorjaarsnota 2017 vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
De Voorjaarsnota is het belangrijkste document binnen de Planning- & Control cyclus. Met de 
Voorjaarsnota stelt de Raad kaders en geeft richting. In de Voorjaarnota kijken we naar de opgaven 
die we op ons af zien komen. We maken keuzes voor de nabije en verdere toekomst. We stellen het 
financiële beeld bij en wegen de inzet van de beschikbare middelen af. 
 
In de Voorjaarsnota 2017 zijn op hoofdlijnen de ontwikkelingen weergegeven die van belang zijn voor 
de strategie en het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. De opbouw van de voorjaarsnota volgt de 
opbouw van de programmabegroting. 
 
De keuzes die de gemeenteraad met deze voorjaarsnota maakt worden uitgewerkt in de financiële 
plannen voor het volgend jaar: de Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021. 
De Voorjaarsnota staat daarmee niet op zichzelf, maar is een schakel in een keten.  
 
De functie van de Voorjaarsnota 2017 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. 
 
 
Bijlagen 
1. Voorjaarsnota 2017 
2. College-onderzoek ‘Herijking ambtelijk apparaat’ 
  

Raadsvoorstel 
 
 
Onderwerp 
Voorjaarsnota 2017 
 
Begrotingswijziging 
N.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
27 juni 2017 
 
Datum commissievergadering 
13 juni 2017 

 

Commissie 
Bestuur en Financiën 
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E.R.M. Balemans 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De Voorjaarsnota 2017 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. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
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.  
 
Argumenten 
In de Voorjaarsnota 2017 zijn op hoofdlijnen de ontwikkelingen weergegeven die van belang zijn voor 
de strategie en het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. De functie van de Voorjaarsnota 2017 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. 
 
Kanttekeningen 
• Bij de actualisatie van het financiële beeld is uitgegaan van de informatie uit de september- en 

decembercirculaire Gemeentefonds 2016. De meicirculaire Gemeentefonds 2017, die naar 
verwachting eind mei 2017 zal verschijnen, zal meer duidelijkheid bieden in deze belangrijkste 
inkomstenbron voor onze gemeente. Op dat moment zal opnieuw worden beoordeeld of het 
financieel meerjarenperspectief bijstelling behoeft, hetgeen zal worden meegenomen in het op 
te stellen financieel beeld voor de Programmabegroting 2018. 

• We beseffen ons dat deze Voorjaarnota het licht vooruit schijnt op de vorming van een nieuwe 
raad en college volgend jaar. De mogelijk wijzigingen van opvattingen van een toekomstige 
coalitie laat onverlet dat er behoefte is aan bestendigheid en consistentie van het gemeentelijk 
beleid. De overheid moet betrouwbaar zijn en een zekere mate van voorspelbaarheid kennen 
zonder het democratisch proces in de weg te staan. Het zoeken naar balans hiertussen is de 
uitdaging van deze nota. 

 
Communicatie 
In de Voorjaarsnota 2017 worden keuzes met het oog op de toekomst van onze inwoners gemaakt. 
In onze externe communicatie wordt hieraan aandacht besteed.  
 
Financiën 
Het meerjarenperspectief laat zien dat de mogelijkheden voor  2018 en 2019 nog beperkt zijn. Wij 
verwachten dat er vanaf 2020 meer financiële ruimte beschikbaar komt. 
 
Vervolg 
De keuzes die de gemeenteraad met deze voorjaarsnota maakt worden uitgewerkt in de financiële 
plannen voor het volgend jaar: de Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021. 
 
 
9 mei 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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