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Samenvatting
Deze kadernota is opgesteld voordat we de zogenaamde meicirculaire i.r.t. de
algemene uitkering hebben kunnen verwerken. In deze kadernota wordt, als
voorbereiding op de begroting 2020, de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de
verwachte ontwikkelingen welke van invloed zijn op de begroting 2020. Daarbij zijn
de onvermijdelijke verplichtingen welke we zien vanuit bestaand beleid en de
financiële voornemens vanuit het coalitieakkoord, richtinggevend. Ook biedt de
kadernota de raad de mogelijkheid accenten te leggen die vanuit de raad verwacht
worden in de begroting 2020.

Wat is de voorgeschiedenis?
Om de programmabegroting 2020 op te stellen wordt in samenspraak met de raad
vroegtijdig bepaald welke kaders hierbij van toepassing zijn.

Wat is er aan de hand?
Gebruikelijk is dat de gemeenteraad nog voor het zomerreces met het college in
gesprek gaat over de ambities die in het volgende begrotingsjaar dienen te worden
verwezenlijkt. Daarbij zijn de onvermijdelijke verplichtingen welke we zien vanuit
bestaand beleid en de financiële voornemens vanuit het coalitieakkoord,
richtinggevend.
Het college constateert dat de financiële cijfers een krappe begroting laten zien. Het
beeld is momenteel nog niet voldoende ontwikkeld om hierover conclusies te trekken.
De balans tussen de grote opgaven, prioriteiten en budgetten zal daarom goed in de
gaten gehouden moeten worden. Bij het opstellen van de begroting zullen de keuzes
daaromtrent inzichtelijk worden gemaakt.
Voor deze afweging is het in deze kadernota nog te vroeg.

Wat gaan we doen?
Na het vaststellen van de begrotingskaders wordt e.e.a. samen met het collegeagenda uitgewerkt in de programmabegroting 2020.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het niet vaststellen van een begrotingskader. De programmabegroting is dan in zijn
geheel te behandelen als een kaderstellend document.

Wat hebben we hiervoor nodig?
In de kadernota is aangegeven welke middelen (bij benadering) nodig zijn bij de
verschillende voorstellen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+.

Wat is het vervolg?
Opstellen van de programmabegroting 2020.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker
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