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Titel I onderwerp:
Uitgangspuntennotitie 2017-2020 en Mid Term Review
Samenvatting: De Uitgangspuntennotitie 2017-2020 is het startdocument voor de begroting 20172020. Met deze uitgangspunten worden de beleidskaders en uitgangspunten voor het opstellen van
de begroting 2017-2020 bepaald. Dit jaar heeft het college ervoor gekozen aan de
uitgangspuntennotitie een zogenaamde 'Mid Term Review' te verbinden. De Mid Term Review
bestaat uit een beleidsmatige terug- en vooruitblik. We kijken terug op wat er tot nu toe in deze
collegeperiode is bereikt, daarna kijken we vooruit op wat we nog willen doen.

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De uitgangspuntennotitie 2017-2020 vast te stellen;
2. De financiële consequenties van de uitgangspuntennotitie 2017-2020 in de begroting 2017-2020
te verwerken.
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Inleiding / aanleiding
De Uitgangspuntennotitie bevat de uitgangspunten voor de begroting 2017-2020. Met deze
uitgangspunten worden de beleidskaders en de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting
2017-2020 bepaald. Dit jaar heeft ons college ervoor gekozen aan de uitgangspuntennotitie een
zogenaamde 'Mid Term Review' te verbinden. De Mid Term Review bestaat uit een beleidsmatige
terug- en vooruitblik. We kijken terug op wat er tot nu toe in deze collegeperiode is bereikt, daarna
kijken we vooruit op wat we nog willen doen.
Beoogd (maatschappelijk) effect
De uitgangspunten voor de programmabegroting 2017-2020 zorgen dat de kaders die nodig zijn om
een actuele begroting op te stellen worden vastgesteld.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
De beleidsnotitie Planning en Control en de Financiële Verordening 2016
Participatie I betrokken partijen I personen
NVT
Duurzaamheidsaspecten
NVT
Varianten met argumenten voor en tegen
NVT
Voorgesteld besluit
1. De uitgangspuntennotitie 2017-2020 vast te stellen;
2. De financiële consequenties van de uitgangspuntennotitie 2017-2020 in de begroting 2017-2020
te verwerken.
Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
De Uitgangspuntennotitie gaat uit van de actuele situatie (mei 2016). Tussen die situatie en het tijdstip
van het aanbieden van de begroting (oktober 2016) kunnen zich wijzigingen en ontwikkelingen
voordoen, zoals bijvoorbeeld de Meicirculaire, die van invloed kunnen zijn en het beleid en de
financien.
Financiële en juridische gevolgen
De Uitgangspuntennotie vormt de basis voor het opstellen van de begroting 2017-2020.
Besluitvorming hierover vindt pas plaats bij de vaststelling van de begroting. Op bladzijde 9 is een
doorkijk opgenomen naar het meerjarige begrotingssaldo dat ontstaat wanneer de voorstellen
financieel worden vertaald en verwerkt. Het gaat om een eerste inschatting. Voor 2017 ontstaat er dan
een positiefsaldo van C 66.000. In de jaren 2018 en 2019 een negatief saldo van respectievelijk
C 213.000 en C 52.000. Voor 2020 komt de doorkijk op een saldo van f 161.000 positief.
Van belang daarbij zijn twee punten:
1. de PM-posten zoals die staan omschreven in de doorkijk op blz 9. Hiervoor konden nog geen
inschatting worden gemaakt. Deze volgen in de begroting.
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2. Ten tijde van de totstandkoming van de Uitgangspuntennotitie 2017-2020 is de mei-circulaire 2017
over de Algemene Uitkering nog niet verschenen. Zodra deze verschijnt zullen de financiële gevolgen
ervan worden opgenomen in de doorkijk op het meerjarig begrotingssaldo in de notitie (blz 9).
Bijlagen
Uitgangspuntennotitie 2017-2020.
Advies meningsvormende raden 15 en 16 juni 2016
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een discussiestuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering.
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