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Uw brief van

Onderwerp

aanbiedingsbrief bij Begroting 2020

Geachte heer, mevrouw,

Het college biedt u graag de Begroting 2020 aan. In deze begroting werkt het college de ambities uit het
coalitieakkoord en de Kaderbrief 2020 verder uit. We hebben onze plannen en doelstellingen voor de
komende vier jaar concreet geformuleerd en laten zien wat we daarvoor gaan doen, wanneer we dat
gaan doen en wat de kosten zijn. Daarbij zetten we ook in deze begroting een verdere stap in het SMART
formuleren van onze doelstellingen.
Beeldvorming
Het college organiseert een beeldvormende avond om uw raad nader te informeren over de Begroting
2020, deze vindt plaats op donderdag 17 oktober van 20:00 tot 22:00 uur. In het plenaire gedeelte
schetsen we hoe de voorstellen uit de Kaderbrief nader zijn uitgewerkt in deze Begroting. Daarna gaat
we uiteen voor het stellen van de technische vragen aan de ambtelijke organisatie. Dit tweede deel
vindt plaats aan statafels, verdeeld per commissie.
Doorontwikkeling P&C
Deze begroting is een volgende stap in het verbetertraject van de P&C-cyclus. In deze begroting vertalen
wij onze plannen in concrete doelstellingen en acties. Aan de doelstellingen koppelen we de financiën.
Ook nemen wij in deze begroting als bijlage een overzicht met de stand van zaken van het
collegeprogramma op. Dit zullen wij ook in volgende Begrotingen doen. Het college beschouwt hiermee
toezeggingen T2019-51 als afgedaan.
Integraal Huisvestingsplan
In de Commissie Samenleving van september bespraken we de uitgangspunten van het IHP. In de
voorliggende begroting is in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat momenteel wordt
opgesteld, een stelpost IHP opgenomen. Hiermee beschouwt het college de toezegging T2019-50 als
afgedaan.
We zien uit naar een constructieve behandeling van de Begroting 2020.
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Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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