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Onderwerp
Kaderbrief 2021
Beslispunten
1. De kaderbrief 2021 vast te stellen met daarin het volgende concrete beslispunt:
- In te stemmen met de grondslagen zoals opgenomen in tabel 2.1

Samenvatting
We bieden een beleidsarme kaderbrief 2021 aan. In de kaderbrief treft de raad het financieel
meerjarenperspectief en de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 – 2024. Daarnaast
kent de kaderbrief een beschrijving van het proces om te komen tot een "beleidsrijke" begroting
2021. De kaderbrief kent geen nieuwe inhoudelijke voorstellen of maatregelen. Onontkoombare claims
zijn verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2020.
Inleiding
We zitten momenteel in een bijzondere tijd. De hele wereld is in korte tijd drastisch veranderd door
het coronavirus en de maatregelen die het teweeg brengt. De gevolgen zijn verstrekkend, ook voor de
gemeente Sliedrecht. Te midden van deze crisis heeft bovendien het college in maart een nieuwe
invulling gekregen. En ondertussen moeten de reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan.
Dit geldt ook voor de jaarlijkse P&C cyclus. Een cyclus die wij, gezien de uitzonderlijke
omstandigheden m.b.t corona, de veranderingen in het college en het vooruitzicht van de Enecogelden, dit jaar op een andere wijze hebben vormgeven.
We bieden een beleidsarme kaderbrief 2021 aan. In de kaderbrief treft de raad het financieel
meerjarenperspectief en de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 – 2024. Daarnaast
kent de kaderbrief een beschrijving van het proces om te komen tot een "beleidsrijke" begroting

2021. De kaderbrief kent geen nieuwe inhoudelijke voorstellen of maatregelen. Onontkoombare claims
zijn verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2020.
Deze aanpak van het begrotingsproces heeft gevolgen voor de planning. Voorgaande jaren vonden de
algemene beschouwingen en de politieke keuzes plaats bij de behandeling van de kadernota in juni.
Deze verschuiven nu naar september 2020, bij behandeling van de kadernota 2021. Zo kunnen we
ook in deze bijzondere tijd een zorgvuldig proces doorlopen. Waarin we samen komen tot
weloverwogen keuzes voor een gezonde toekomst, in alle opzichten.
Beoogd effect
De uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2021 – 2024 vast te stellen en het
proces te schetsen om te komen tot een kadernota in september 2020.
Argumenten

1.1 Een beleidrijke kadernota is nu onwenselijk

Als 'hernieuwd' college hebben we veel energie om met onze ambities aan de slag te gaan. We willen
de huidige periode ook gebruiken om ons goed te oriënteren en een duidelijke koers met afgewogen
keuzes uit te stippelen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het voorstel voor een duurzame besteding van
de Eneco-gelden.
Daarnaast leidt de corona-situatie tot onzekerheid over de ontwikkelingen in Sliedrecht (en uiteraard
ook daar buiten), voor ons als gemeente maar bovenal ook voor onze inwoners en ondernemers. Het
is nog onduidelijk wat dit van ons als allen gaat vragen, welke maatregelen noodzakelijk zijn en wat
hier de (mogelijke) gevolgen van zijn voor onze begroting.
Bovenstaande maakt het lastig, en wat ons betreft ook onwenselijk, om nu al een 'beleidsrijke'
kadernota inclusief beleidskeuzes uit te werken. Het risico is groot dat deze bij vaststelling in juni
alweer achterhaald is.

1.2 Uitgangspunten in de tabel 2.1 geven een handvat voor de op te stellen kadernota 2021 en
begroting 2021
Kanttekeningen / Risico’s
Bij het opstellen van de deze Kaderbrief 2021 waren de uitkomsten van de meicirculaire 2020 nog niet
bekend. Daarom zijn de eventuele financiële effecten hieruit niet verwerkt in het opgenomen
financieel meerjarenperspectief.
De effecten van de wereldwijde coronacrisis op de korte en de lange termijn zijn onzeker. Ook op de
realisatie van onze Sliedrechtse speerpunten en op onze financiële situatie. Dit betekent ook we op dit
moment de financiële effect van de coronacrisis nog niet kunnen overzien en daarom ook niet kunnen
verwerken in de gepresenteerde cijfers.
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
 Financiële kaders
Deze kaderbrief 2021 bevat geen financiele mutaties of voorstellen. Het financieel
meerjarenpersepctief volgt uit de 1e Tussenrapportage 2020. Samenvattend is deze als volgt:

Omschrijving
Beginsaldo

2021
V 852

2022
V 55

2023
V 239

2024
V
287

Mutaties 1e Tussenrapportage 2020

N 149

N 113

N

N

Saldo meerjarenperspectief

V 703

N 58

V

116
123

186

V 101

V = voordeel
N = nadeel
 Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet
 Duurzaamheid
N.v.t.
 Inclusiviteit
N.v.t.
 Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit
De uitgangspunten in de kaderbrief worden verwerkt in de begroting 2021
Communicatie / Participatie
Er wordt een persbericht gecommuniceerd en na vaststelling in de raad wordt de kaderbrief 2021
gepubliceerd op de website van de gemeente.
Vervolg
We werken toe naar een kadernota 2021 die in september aan de raad wordt voorgelegd. Daarin
willen we een samenhangend voorstel presenteren. Een voorstel waarbij we een aantal belangrijke
elementen verbinden. Het gaat dan om het bevestigen en waar nodig aanvullen/aanscherpen van de
ambities van dit college, de gevolgen van corona (voor zover dan inzichtelijk) en een voorstel met
betrekking tot de (kaders voor een) duurzame besteding van de Eneco-gelden.
Deze elementen maken dan onderdeel uit van een integraal afgewogen pakket. We werken daarbij
vanuit onze visie voor de langer(re) termijn (mogelijk gedekt door Eneco-gelden) terug naar de korte
termijn waarbij onze keuzes landen in de kadernota 2021.
De kadernota 2021 wordt aan de raad voorgelegd op 15 september (oordeelsvormend) en 29
september (besluitvormend). In het proces daarnaar toe vinden wij het essentieel de raad goed te
betrekken. Wij stellen daarom voor begin september een fractiespecialistenoverleg te organiseren.
Hier wordt een nadere toelichting gegeven op de afwegingen en keuzes die voorliggen en is er de
gelegenheid om hierover van gedachte te wisselen.

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding
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