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Voorstelnummer
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Onderwerp

Kadernota 2020 - Medemblik werkt aan overmorgen

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

College

Afdelingshoofd(en)

n.v.t.

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 21 mei 2019;
gelet op artikel 4 van de financiële verordening gemeente Medemblik;
overwegende dat de raad kaders en uitgangspunten vaststelt voor de nieuw op te stellen begroting;

besluit
1. de Kadernota 2020 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 11 juli 2019.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Kadernota 2020 – Medemblik werkt aan overmorgen.

Aanleiding
Op 13 mei jl. vond de themaraad over de Kadernota 2020 plaats. U ging met elkaar in gesprek over
de financiële koers van de gemeente Medemblik. Het college organiseerde deze bijeenkomst en gaf
inzicht in de (financiële) opgaven. Tijdens de themabijeenkomst gaf u inzicht in de manier waarop u
kleur en richting wilt geven aan de koers van onze gemeente. Deze inzichten verwerkten we in
voorliggende Kadernota.
De financiële verordening bepaalt dat we voor 1 juni de Kadernota aanbieden. In de Kadernota
stellen we kaders en uitgangspunten voor, voor de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023. De raad stelt deze vast. We bieden u deze nota hierbij aan.

Voorstel
1. de Kadernota 2020 vast te stellen.

Beoogd resultaat
De raad stelt de kaders en uitgangspunten vast voor de Programmabegroting 2020 en
meerjarenraming.

Argumenten
1.1. De Kadernota bevat de kaders en uitgangspunten voor de begroting voor het volgende jaar.
Voordat we starten met het opstellen van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming vragen
we de raad de kaders en uitgangspunten vast te stellen. Deze hanteren we vervolgens bij het
opstellen van de nieuwe begroting. Fasering van onze ambities over de verschillende
begrotingsjaren is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
1.2 Deze Kadernota is het resultaat van een experiment tussen raad, college en organisatie over
rollen en verantwoordelijkheden.
Op 11 juni, 2 juli en 6 september vonden 3 bijeenkomsten plaats over de rol van de raad in de
planning- en control cyclus. Doel van deze bijeenkomsten was om raadsleden bewust te maken van
hun rol in deze cyclus. Immers heeft de raad een belangrijke rol bij het vaststellen van de
Kadernota. Deze rol houdt in dat de raad het college een opdracht geeft voor het opstellen van de
nieuwe begroting. Vervolgens controleert de raad bij het vaststellen van de begroting of het college
deze opdracht goed uitvoerde. Voortvloeiende uit deze drie bijeenkomsten organiseerde het college
een themaraad over de Kadernota 2020. We zijn hiermee een experiment met elkaar gestart. We
realiseren ons dat we daarmee op zoek zijn naar een juiste vorm en werkwijze om de
rolduidelijkheid van raad, college en organisatie in te vullen. Een nadrukkelijk onderdeel van dit
experiment is dan ook om steeds even stil te staan en te evalueren of we nog op de goede weg zijn.
1.3.De Kadernota bevat de uitkomsten van de themaraad op 13 mei jl.
Tijdens de themaraad konden raadsleden inzetten op de verschillende aandachtsgebieden van de
roos van leefbaarheid: openbare ruimte, zorg en welzijn, duurzaam Medemblik, economie en
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kernen. Ook vroegen we raadsleden te stemmen op een aantal stellingen. Daarmee konden partijen
aangeven waar hun prioriteiten de komende begrotingsjaren komen te liggen. De uitkomsten
verwerkten we in deze Kadernota.
1.4. De Kadernota is een belangrijk document in de planning- en controlcyclus.
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Ook ligt het budgetrecht bij de raad.
Daarmee bepaalt u, als raad, waaraan we ons geld uitgeven. De Kadernota vormt hierbij een
belangrijke basis. Op basis van de vastgestelde kaders komen wij met een begrotingsvoorstel voor
het komende jaar.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De Kadernota geeft opdracht om met een voorstel te komen voor een sluitende meerjarenbegroting.

Uitvoering/evaluatie
Met de kaders en uitgangspunten in de hand stellen we de komende maanden een nieuwe begroting
op. We bieden dit voorstel in september aan. Op 7 november stelt u deze vast.

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Kadernota 2020 – Medemblik werkt aan overmorgen (DOC-19-158994)
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