Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:

8 november 2018

Onderwerp:

Programmabegroting 2019

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de meerjarenraming 2020-2022.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 9 oktober 2018
Aanbieding
Voor u ligt de programmabegroting 2019. Deze begrotingsstukken bieden naar onze mening
voldoende informatie en mogelijkheden voor de kaderstellende en controlerende rol van uw
raad.
De aanbieding van deze begrotingsstukken vindt plaats op grond van artikel 190 van de
gemeentewet. De behandeling staat gepland voor uw vergadering van 8 november a.s.,
zodat de stukken uiterlijk op de wettelijke datum van 15 november bij onze toezichthouder
kunnen worden ingediend.
Toelichting
De begroting 2019 is voorbereid met inachtneming van de kadernota 2019. In de kadernota
werd geen positief meerjarenbeeld gepresenteerd, er was sprake van tekorten in de jaren
2019 en 2020. In de begroting is het beeld voor 2019 positief naast die van 2021 en 2022.
Tijdens het begrotingsproces in de achterliggende maanden waren diverse acties nodig om
tot dit beeld te komen. In de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 is één
taakstelling opgenomen voor het sociaal domein, deze is in onze ogen realistisch. Wij
verwachten dat de toezichthouder op basis van deze begroting zoals gebruikelijk repressief
toezicht instelt.
Behandeling
Tot 16 oktober (9.00 uur) is er gelegenheid om per fractie technische vragen in te dienen. Wij
verzoeken u hierbij gebruik te maken van het beschikbare format. Op 23 oktober komen de
antwoorden op uw vragen ter beschikking.
De begrotingsstukken zijn, na het openbaar maken via een persbericht, beschikbaar via de
website. Daarnaast ligt een papieren exemplaar ter inzage bij het publiekscentrum.
Bijlagen
Programmabegroting 2019

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2018;
besluit:
1. De programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de meerjarenraming 2020-2022.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 8 november 2018.

De griffier,
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De voorzitter,

