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Grondslag raadsbesluit

: De Kadernota 2018 stelt de gemeenteraad in staat door
middel van kaderstellende besluiten richting te geven aan
de opstelling van de begroting 2018 en de
meerjarenbegroting 2018-2021. Dit is een moment van
integrale bestuurlijke afweging, zowel beleidsinhoudelijk als
financieel.

Voorgesteld besluit:
_________________________________________________________________________________
1. De Kadernota 2018 vast te stellen;
2. In te stemmen met de volgende uitgangspunten:
a. In de begroting 2018 rekening te houden met de verwerking van de
“ruimtescheppers” zoals vermeld in de Kadernota pagina 27, waaronder
ook een eenmalige OZB verhoging van 15%.
b. In de begroting 2018 rekening te houden met alle als onvermijdelijk
opgenomen “ruimtevragers” zoals vermeld in de Kadernota pagina 6.
Mocht blijken dat de Mei- of Septembercirculaire 2017 enige financiële
ruimte gaat bieden voor de komende jaren, dan wordt de eenmalige
procentuele verhoging hier op aangepast en/of er wordt voorgesteld om
een of meerdere posten “sterk gewenst” alsnog te honoreren.
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Onderwerp
Kadernota 2018

Voorstel

1. De Kadernota 2018 vast te stellen;
2. In te stemmen met de volgende uitgangspunten:
a. In de begroting 2018 rekening te houden met de verwerking van de
“ruimtescheppers” zoals vermeld in de Kadernota pagina 27, waaronder
ook een eenmalige OZB verhoging van 15%.
b. In de begroting 2018 rekening te houden met alle als onvermijdelijk
opgenomen “ruimtevragers” zoals vermeld in de Kadernota pagina 6.
Mocht blijken dat de Mei- of Septembercirculaire 2017 enige financiële
ruimte gaat bieden voor de komende jaren, dan wordt de eenmalige
procentuele verhoging hier op aangepast en/of er wordt voorgesteld om
een of meerdere posten “sterk gewenst” alsnog te honoreren.

Inleiding
De Kadernota 2018 stelt de gemeenteraad in staat door middel van kaderstellende
besluiten richting te geven aan de opstelling van de begroting 2018 en de
meerjarenbegroting 2018-2021. Dit is een moment van integrale bestuurlijke afweging,
zowel beleidsinhoudelijk als financieel.

Beoogd resultaat
Kaders voor de begroting 2018.

Argumenten
1.1

De Kadernota 2018 is een richtinggevend document voor het opstellen van de
Programmabegroting 2018;

2.1

Gezien de huidige financiële positie wordt geadviseerd om alleen de
onvermijdelijke ruimtevragers te verwerken in de Programmabegroting 2018;

2.2

Gezien de huidige financiële positie wordt geadviseerd om alle voorgestelde
ruimtescheppers te verwerken in de Programmabegroting 2018; waaronder ook
een eenmalige OZB verhoging van 15%. Ruimtescheppers creëren de benodigde
financiële ruimte binnen de begroting.

Kanttekeningen
1.1

Indien de Kadernota 2018 niet wordt vastgesteld, dan ontbreekt het aan een
richtinggevend document voor het opstellen van de Programmabegroting 2018;
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2.1

Het huidige financiële beeld biedt nog onvoldoende ruimte om de sterk gewenste
posten en ambitie posten verder handen en voeten te geven.
Ruimtescheppers creëren financiële ruimte binnen de begroting. Nog onvoldoende
bekend is hoeveel ruimtescheppers uiteindelijk noodzakelijk zijn.

2.2

Nog niet duidelijk is wat de Mei- en Septembercirculaire gaan brengen qua
financiële ruimte. Mocht blijken dat de Mei- of Septembercirculaire 2017 enige
financiële ruimte gaat bieden voor de komende jaren, dan wordt de eenmalige
procentuele verhoging hier op aangepast en/of er wordt voorgesteld om een of
meerdere posten “sterk gewenst” alsnog te honoreren.

Kosten en dekking
Het financiële meerjarenoverzicht treft u aan in de Kadernota 2018, die als bijlage is
meegestuurd. Hierin is de tussentijdse bijstelling van de 5e Turap 2017 verwerkt.
Gevolgen van de Meicirculaire 2017 zijn nog niet verwerkt.

Vervolgprocedure en planning
Midden juni: Aanvullende RIB inz. Meicirculaire 2017 (effecten) en doorwerking
meerjarig effect.
20 juni: Oordeelvorming raad Kadernota 2018
11 juli: Besluitvorming Kadernota 2018.

Communicatie
Kadernota special Algemene beschouwingen voor Schakel.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Kadernota 2018 Verbinden, besturen, vernieuwen: Waalre als innovatieve
netwerkgemeente.

Bijlagen ter informatie
N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

Voorstelnr. 2017-41

drs. J.W. Brenninkmeijer

pag. 3

Datum vergadering: 11 juli 2017

