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1. Advies
1. Vaststellen van de Kadernota 2020

2. Inleiding
De Programmabegroting 2020 dient in november van dit jaar door de gemeenteraad te
worden vastgesteld. De kaders die bij het opstellen van de begroting zullen worden
gehanteerd, leggen wij daarom ook aan de raad ter vaststelling voor.

3. Doel en beoogd effect
Door het vaststellen van de Kadernota 2020 geeft de gemeenteraad het college
uitgangspunten en kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2020.

4. Argumenten
Volgens artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017 dient het
college voor 1 juli aan de raad een nota aan te bieden met een voorstel voor het beleid
en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de
meerjarenraming. Dit is de Kadernota.
De Kadernota is een belangrijk document omdat de raad hiermee de beleidsmatige en
financiële kaders vaststelt voor de komende begrotingsperiode 2020-2023. Een moment
van integrale afweging tussen wensen en ambities versus beschikbare middelen.
Onze ambities en voornemens voor de komende jaren hebben we ontleend aan het
Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Overbetuwe in bloei’. Voortvloeiend uit dit
coalitieprogramma hebben wij in deze Kadernota onze ambities en beleidsvoornemens
voor het komende begrotingsjaar op hoofdlijnen uiteengezet. Aan de hand van deze
kaders zullen we de geplande activiteiten verder uitwerken in de Programmabegroting
2020 die wij in november van dit jaar aan uw Raad zullen voorleggen.

5. Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
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6. Financiën
Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 3 van de Kadernota.

7. Vervolg
Planning
Op 11 juni a.s. is er een ‘Informatiemarkt Kadernota’.
In deze nieuwe opzet gaan organisatie en raad met elkaar in gesprek. Raads- en
burgerraadsleden kunnen hier informatie krijgen m.b.t. alle beleidsterreinen en hun
technische vragen stellen. Ambtelijke adviseurs van alle disciplines zijn aanwezig om
toelichtingen te geven en vragen te beantwoorden.
Deadline voor indienen technische vragen door de raad(sfracties) is 17 juni en
antwoorden op deze vragen zullen 26 juni worden verzonden.
Op 2 juli a.s. worden de stukken ter vaststelling in de raad behandeld.
Communicatie
n.v.t.
Participatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
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8. Relevante stukken
1. Kadernota 2020 (19bij06590)
2. Raadsbesluit vaststellen Kadernota 220 (19rb000068)
Portefeuillehouder: W.H. Hol
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: W. Aarns, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.
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