Gemeenteraad gemeente Berkelland

Zaaknummer :
Onderwerp :
Verzonden :

C: C.D.H. van Hoeve
T: 0545-250 250
E: info@gemeenteberkelland.nl
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

Uitnodiging informatieavond Perspectiefnota 19 juni
12 juni 2019

Geachte leden van de raad,
In de planning naar behandeling in de gemeenteraad van de Perspectiefnota 2020 (PPN) is op
19 juni een avond voorzien voor het beantwoorden van technische vragen.
Gezien de omvang van het negatieve meerjarenperspectief dat geschetst wordt in de PPN, menen
wij dat het raadzaam is deze avond een bredere invulling te geven dan alleen het beantwoorden van
technische vragen.
Wij geven u graag een nadere toelichting over het meerjarentekort, in de fasering van het ontstaan
en de opbouw ervan.
Wij nodigen u daarom uit voor een (informele) informatieavond op 19 juni. De avond vindt plaats in
het restaurant van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.
Het eerste deel (vanaf 19.30 tot ca. 20.15 uur) staat in het teken van de ontwikkeling van het
negatieve meerjarenperspectief. De nadruk ligt op feitelijke informatievoorziening. Daarnaast delen
wij onze eerste gedachten over mogelijke scenario’s om tot een sluitende begroting voor 2020 en
volgende jaren te komen. Voor 2020 geldt dat het in onze ogen belangrijk is om geen
dekkingsmaatregelen te nemen die leiden tot vergaande en onomkeerbare besluiten. Wij zullen u in
de aanloop naar de begroting 2020 concrete voorstellen doen voor het inrichten van een proces om
tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen vanaf begrotingsjaar 2021. Gezien de omvang van
de opgave zullen ingrijpende besluiten noodzakelijk zijn waarbij een interactief proces met uw raad
en de samenleving gewenst is.
Het tweede deel van de avond heeft een soortgelijke opzet als vorig jaar waarin vooral de meer
technische vragen aan de orde komen en worden beantwoord door de programmanagers en andere
inhoudelijk betrokken medewerkers.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers

drs. J.H.A. van Oostrum
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