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Aanleiding
Conform artikel 5 van de Financiële Verordening gemeente Boxmeer bieden wij u hierbij de
Kadernota 2017 aan.
In deze Kadernota wordt u een geactualiseerde doorkijk gegeven naar de begrotingsjaren
2018-2021. Aan de orde komen de beleidsuitgangspunten, het financieel kader en het
concept-investeringsprogramma. Uw raad wordt hiermee in een vroegtijdig stadium
betrokken bij de beleidsontwikkeling en worden verrassingen en tijds- en andere
prioriteitsproblemen beperkt. Door vaststelling van de Kadernota 2017 geeft u opdracht aan
het college om op basis van de geformuleerde uitgangspunten de Programmabegroting 2018
op te stellen.
Nadere toelichting
Nederland heeft de crisis achter zich gelaten. De economie groeide in 2016 met 2,2% een
fractie sneller dan vorig jaar. Het Centraal Planbureau becijfert in 2017 een groei van 2,1%
en 1,8% in 2018. Ook voor de middellange termijn zijn de economische vooruitzichten
gunstig. Toch zijn er ook risico’s en onzekerheden. De formatie van een nieuw kabinet- en
het regeerakkoord dat daaruit voortvloeit- zal uiteraard van invloed zijn op de economische
vooruitzichten. Ook verkiezingen in diverse EU-lidstaten, de afwikkeling van de Brexit en
onzekerheid over het beleid van de nieuwe regering in de Verenigde Staten ten aanzien van
handel en regulering van de financiële sector zijn van invloed.
De komende periode is er een van grote beslissingen voor urgente vraagstukken. Denk aan
een duurzaam Nederland, een sociaal en aangename leefomgeving en een veilig en
rechtszeker leefklimaat. Alle oplossingen die de rijksoverheid aandraagt belanden uiteindelijk
bij de gemeenten, dicht bij de burgers. Daar zullen wij als overheden zichtbaar en
herkenbaar moeten zijn en zullen wij als overheden samen moeten werken aan een sterker
Nederland.
Naast de landelijke ontwikkelingen zullen ook lokale ontwikkelingen van invloed zijn op het
beleid van komende jaren. Te denken valt hierbij aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
in 2018 en het daaruit voortvloeiende nieuwe coalitieakkoord. Ook het onderzoek naar
samenwerking Land van Cuijk en de besluitvorming daarover in het najaar van 2017 kan
grote gevolgen hebben voor het bestuur en beleid van onze gemeente in de nabije toekomst.
De financiële speerpunten zoals geformuleerd in de Kadernota 2016 blijven in dit nieuwe
meerjarenperspectief actueel. Uitgangspunt blijft een sluitend meerjarenperspectief met een
versterking van de reservepositie, een verlaging van de schuldpositie en een belastingdruk
stijging in lijn met de inflatie. Risico’s, met name van de grondexploitaties worden beheerst
en verkleind.
In de voor u liggende Kadernota 2017 hebben wij het financieel perspectief voor de periode
2018-2021 op basis van de nu bekende gegevens ingeschat. Zoals u afgelopen periode van
ons gewend was, zullen wij u na ontvangst van de Meicirculaire 2017 via een memo een
update sturen van het meerjarenperspectief.
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Het totaaloverzicht voor de periode 2018-2021 ziet er als volgt uit:
(+ = voordeel, - = nadeel)
Meerjarenperspectief 1e algemene
begrotingsbijstelling 2017
Algemene uitkering Gemeentefonds
Ombuigingen en bijstellingen
Investeringsprogramma
Totaal

2018
+579.149

2019
+726.202

2020
+1.327.916

2021
p.m.

+110.000
-511.615
-175.100
+2.434

+110.000
-534.065
-350.100
-47.963

+110.000
-537.315
-525.100
+375.501

+110.000
-534.615
-700.100
p.m.

Geconcludeerd kan worden dat op basis van deze gegevens de begroting 2018 reëel en
structureel sluitend is. Voor 2019 ligt nog een beperkte opdracht tot ombuiging en/of
bijstelling.
Toezichtkader begroting 2017
De Provincie Noord-Brabant hanteert met betrekking tot het financieel toezicht het
uitgangspunt dat de gemeente in aanmerking komt voor het reguliere repressieve toezicht
wanneer de begroting 2018 reëel en structureel sluitend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan
dient de meerjarenraming 2019-2021 voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht
uiterlijk in 2021 wordt bereikt. Daarnaast dient zowel de jaarrekening 2016 (15 juli) als de
begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting (15 november) tijdig te zijn ingezonden.
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Met de Kadernota wordt gestalte gegeven aan de kaderstellende functie van de
gemeenteraad. Er is geen hogere wetgeving dan de Financiële Verordening gemeente
Boxmeer die een kadernota verplicht, doch binnen de planning & controlcyclus is het een
doelmatig middel om de voorbereiding van de begroting gestalte te geven. De raad geeft in
het voorjaar politieke richting aan het beleid, het college weet waar het rekening mee moet
houden bij het opstellen en aanbieden van de begroting. De begroting zal daardoor geen
document zijn die veel verrassingen voor de raad kan en zal inhouden.
Rol van de gemeente
Beslisser.
Alternatieven en afwegingen
N.v.t.
Wettelijke basis
Financiële Verordening gemeente Boxmeer.
Financiën
N.v.t.
Afstemming andere projecten / derden
De Kadernota 2017 sluit aan op de Jaarrekening 2016 en de 1e Algemene
Begrotingsbijstelling 2017.
Voorlichting
Persbericht.
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Voorstel
De Kadernota 2017 vast te stellen en het college opdracht te geven de Kadernota 2017 te
betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2018.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest

- pag. 3/4 -

Bij het onderwerp Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2017 horen de volgende
bijlagen:
1. Kadernota 2017
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