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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Programmaverantwoording 2019 en de uitgangspunten kadernota 2021
Aanleiding
In de vastgestelde notitie Planning & Control is opgenomen, dat het college de beleidsmatige
verantwoording van het afgelopen jaar vroeg in het nieuwe jaar aanbiedt aan de raad. Dit met het
doel dat de beleidsmatige verantwoording over 2019 input kan zijn voor de voorbereiding van de
kadernota 2021. Ook informeren wij u nu, aan de voorkant van het proces kadernota 2021, over
de uitgangspunten die wij willen hanteren.
Kernboodschap
Programmaverantwoording 2019
De programmaverantwoording 2019 is in de vorm van een compacte stoplichtenrapportage (zie
bijlage 1) en is bedoeld als voorbereiding op de kadernota 2021. De volledige verantwoording
over het gevoerde beleid in 2019 komt aan bod bij de jaarstukken 2019.
Uitgangspunten Kadernota 2021
Met een raadsinformatiebrief heeft u in december 2019 kennis genomen van de uitkomsten van
de evaluatie van het collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad. Hierin is aangegeven dat
nagenoeg alle Mijlpalen gerealiseerd zijn of opvolging hebben gekregen. De uitvoering van
actielijnen en uitvoeringsprogramma’s gekoppeld aan vastgesteld beleid krijgt van het college de
hoogste prioriteit in resterende bestuursperiode. Wij willen ons dan ook samen met de ambtelijke
organisatie in 2020 en 2021 vooral richten op de realisatie van reeds afgesproken ambities.
Nieuwe ambities nemen we daarom nauwelijks op in de kadernota 2021. In de uitgangspunten
kadernota 2021 (zie bijlage 2) zijn de kaders opgenomen die we willen hanteren.

Communicatie
Via de reguliere P&C cyclus.
Participatie
Het collegewerkprogramma en de kadernota 2019 zijn participatief tot stand gekomen. Ook is
door de ambtelijke organisatie en tijdens werkbezoeken van het college veel informatie van buiten
opgehaald. Omdat we ons in 2020 en 2021 vooral gaan richten op de realisatie van reeds
afgesproken ambities gaan wij geen participatieronde organiseren om nieuwe onderwerpen op te
halen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft aandacht binnen de activiteiten van de begrotingsprogramma’s.
Financiën
De programmaverantwoording is een beleidsmatige verantwoording en heeft geen financiële
consequenties.
Planning
De programmaverantwoording 2019 maakt onderdeel uit van de jaarstukken die we in juli 2019
aanbieden ter vaststelling. Op basis van de uitgangspunten kadernota 2021 gaan we de
kadernota 2021 opmaken.
Bijlage(n)
1. (beleidsmatige) Programmaverantwoording 2019
2. Uitgangspunten kadernota 2021
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