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(Publieks)samenvatting
Het college beschrijft in de voorjaarsnota belangwekkende autonome beleidsontwikkelingen voor de
komende jaren en het actuele financiële meerjarenperspectief. Omdat de consequenties van het
coalitieakkoord nog niet uitgewerkt zijn op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota is de
voorjaarsnota beleidsarm gehouden en vooral gericht op het bestaand beleid van het college. De
diverse consequenties van het coalitieprogramma van het college brengen wij op dit moment in beeld
en presenteren wij in de meerjarenbegroting 2011 – 2014.

Voorgesteld besluit
• kennis te nemen van de ontwikkelingen uit hoofdstuk 2
• in te stemmen met de mutaties in het meerjarenperspectief 2011-2014 uit paragraaf 2.9.4
• de kaders voor het meerjarenbegroting 2011-2014 vast te stellen
• kennis te nemen van de 1e rapportage 2010
• de begroting 2010 te wijzigen overeenkomstig de bijlage in de voorjaarsnota

Inleiding
De voorjaarsnota dient twee doeleinden. De nota is kaderstellend voor de begroting 2011-2014. De
nota bevat keuzes, naar de huidige inzichten, die nodig zijn voor de uitwerking van de meerjarige
begroting die medio oktober aan de raad zal worden aangeboden. In de voorjaarsnota zijn financiële
keuzes gemaakt en de nota bevat de opinie van het college op de ontwikkelingen voor de komende
jaren. Ook hierbij heeft het college keuzes gemaakt die het college aan de raad voorlegt ter besluitvorming. De keuzes zijn gemaakt in de context van het coalitieakkoord en waarin de financiële
mogelijkheden beperkt zijn.
De voorjaarsnota bevat een tweetal onderdelen:
• De meerjarige ontwikkelingen worden beschreven met voorstellen voor (financiële)
speerpunten; De ontwikkelingen zijn in 2 categorieën te verdelen, namelijk onvermijdelijke
en nieuw beleid met dekkingsmogelijkheden.
• Een rapportage over de uitvoering van de lopende begroting 2010 waarin wordt aangegeven
wat de voortgang is op de speerpunten, aangenomen moties bij de begrotingsbehandeling en
in de begroting 2010 benoemde acties.

De voorjaarsnota bevat het financiële kader voor de begroting 2011-2014.

In de voorjaarsnota is expliciet opgenomen dat voorstellen voor speerpunten uit het collegeprogramma in de begroting 2011 zullen worden aangeboden samen met de ontwikkelingen uit de
voorjaarsnota.
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