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Geachte raad,

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling heeft u een aantal moties aangenomen, gericht op de
schuldpositie van de gemeente. Tevens heeft uw raad een werkgroep ingesteld om maatregelen
voor te stellen om de schuld te reduceren. Uw wil die voorstellen integraal afi,rregen bij de
behandeling van de perspectiefnota.
Tot aan de behandeling van de perspectiefnota werken wij uiteraard wel door aan inhoudelijke
dossiers en voorstellen. In sommige gevallen zitten daar dusdanige financiële consequenties aan
dat wij, in achtneming van uw voornemen tot integrale afweging bij de perspectiefnota, hierover
geen besluit kunnen nemen en u nog geen voorstel zullen doen.
Wij hebben daarvoor een proces afgesproken, gericht op de omgang van inhoudelijke
beleidsvoorstellen met financiële consequenties. Deze is als volgt:
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die wij daarbij hanteren is als volgt:
Tot aan de integrale afi,veging van de middelen bij de perspectiefnota, gaan er geen
nieuwe inhoudelijke voorstellen met financiële consequenties besluitvormend naar de
raad die hier op van invloed kunnen zijn dan wel een onderdeel van de discussie

worden/zijn;

Tot aan de integrale afi,veging van de middelen bij de perspectiefnota, gaan er wel
financieel inhoudelijke voorstellen naar de raad, die zijn gebaseerd op autonome
ontwikkelingen (overeenkomsten, vigerend beleid enzovoort);
r Tot aan de integrale afweging van de middelen bij de perspectiefnota, gaan er wel
nieuwe inhoudelijke voorstellen "oordeelsvormend" naar de raad;
r De uitkomsten van de raadswerþroep schuldreductie worden betrokken bij de
integrale afr,veging in opmaat naar het opstellen van de perspectiefnota;
o De eerste bespreking van de integrale afi,rreging door het college is eind maart;
o Het advies/voorstel van de raadswerþroep wordt begin april verwacht.
Wij zullen een integrale afrareging maken en de financiële en beleidsmatige uitkomsten
verwerken in de perspectiefnota die u wordt aangeboden.
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De gemeente gaat beleidsinhoudelijk en financieel inhoudelijk niet op slot, maar aan de
hand van bijgaand stroomdiagram (zie bijlage) zullen wij voorstellen behandelen.
Immers, het gaat in het bovenstaande voornamelijk om die voorstellen die structureel
veel geld en/of inzet personeel kosten.
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Wij gaan er vanuit dat wij recht doen aan uw wens voor integrale afi,vegingen bij behandeling
van de perspectiefnota. Een kanttekening die wij hierbij plaatsen is dat de vaststelling van
sommige inhoudelijke voorstellen pas kan plaatsvinden tijdens uwvergadering in september
zot6.
Burgemeester en wethouders van
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H.A. Leegstra
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E.R. Jaensch

Bijlagen:
Processchema beleidslijn financiën.
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