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Historie

Op grond van de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet biedt het college
van burgemeester en wethouders jaarlijs, voor aanvang van het nieuwe
begrotingsjaar, een ontwerpbegroting en meerjarenramingen ter vaststelling aan
de gemeenteraad aan.
De Kaderbrief was het startpunt voor een nieuw begrotingsproces. Op 4 juli jl. is
de Kaderbief behandeld in de politieke markt.

Portefeuillehouder

College

In de Kaderbrief 2019-2022 zijn de uitgangspunten voor de aanpassing van de
belastingtarieven 2019 vastgelegd. Hierdoor moeten de belastingverordeningen
worden aangepast en opnieuw vastgesteld.
Het huidige risicomanagementbeleid is vastgesteld voor de periode 2013-2017.
Inmiddels is dit beleid geactualiseerd en vertaald in de voorliggende beleidsnota
Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen (2018-2022). De –aan de
hand van dit nieuwe beleid- geidentificeerde risico’s zijn verwerkt in de
beleidsbegroting 2019-2022.
Op maandag 8 oktober is er tijdens een technisch beraad voor raadsleden en
fractievertegenwoordigers de mogelijkheid om technische vragen te stellen over
deze voorstellen. Indien er geen directe beantwoording van de vragen mogelijk
is, volgen deze spoedig mogelijk na het technisch beraad.
Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

Onder meer:
a. Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen
1. Het beleid “Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 20182022” vast te stellen, waarbij:
a. We blijven streven naar minimaal voldoende weerstandsvermogen
c. We zowel risico’s met incidentele als met structurele gevolgen in beeld
brengen.
d. We ernaar streven dat de hoogte van de algemene reserve minimaal
50% van het benodigde weerstandsvermogen is.
b. Beleidsbegroting 2019 – 2022
1. De Beleidsbegroting 2019-2022 vast te stellen.
2. Het programmaplan, bestaande uit de programma’s, als
beleidsinhoudelijk kader vast te stellen.
3. Voor het jaar 2019 de lasten en baten per programma, inclusief de
mutaties van de reserves, als financieel kader vast te stellen;
c. Belastingtarieven 2019
1. 13 belastingverordeningen vast te stellen
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Behandeladvies

Tijdens de politieke markt worden de drie zaken tegelijkertijd behandeld.
Voor de behandeling gelden de volgende afspraken qua spreektijd:
-

Twee sprekers per fractie, samen 5 minuten
Reactie college 15 minuten

Aan de fracties wordt ook gevraagd om tijdens hun inbreng in te gaan op de
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(stand van zaken van de) uitwerking van de door hen aangegane moties op de
motiemarkt van 19 september jl..
Spreekrecht publiek ja x

nee 

Raad

Dinsdag 6 november
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