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Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De kadernota 2019 vast te stellen

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,

Inleiding
De kadernota 2019 is het eerste planning en controldocument voor de cyclus van het jaar
2019. Deze kadernota staat echter niet los van de recent afgesloten cyclus van 2017 en het
lopende begrotingsjaar 2018. Met deze jaren als basis schetsen wij een actueel beeld van de
gemeentelijke financiën en de verwachte ontwikkelingen.
Omdat de start van een nieuw college aanstaande is, bevat deze kadernota enkel een
doorvertaling van bestaand beleid.
Beoogd effect
Kaders vaststellen voor de begroting 2019-2022.

Argumenten
1.1 Kaderstelling in het voorjaar biedt de raad ruimte om te sturen
Door in het voorjaar de kaders voor de begroting vast te stellen krijgt de raad de gelegenheid
om aan de voorkant van het begrotingsproces te sturen.
1.2 Afstemming tussen raad en college
Het college mag zich na het vaststellen van de kadernota verzekerd weten van de
instemming van de raad met de hoofdlijn van de begroting. Deze kaders dragen bij aan het
opstellen van een afgewogen begroting.
1.3 De kadernota geeft een integraal beeld van de gemeentefinanciën
In de kadernota komen alle relevante aspecten van de gemeentelijke financiën in
samenhang aan de orde.

Kanttekeningen
De kadernota is nog geen begroting. Met de kaders uit dit document wordt gedurende de
zomermaanden de begroting 2019 voorbereid. Daarin wordt ook rekening gehouden met
ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022, dat bij het opstellen van deze kadernota nog niet
openbaar was.
Financiën
Met het vaststellen van de kadernota wordt ingestemd met de financiële gevolgen van het
document.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
De raadsfracties hebben de gelegenheid om tot en met dinsdag 26 juni (9.00 uur) technische
vragen bij de griffie in te dienen. Op dinsdag 3 juli wordt de beantwoording van de vragen
verzonden. Indien gewenst is er (op aanmelding) gelegenheid om tijdens een technisch
vragenuurtje op maandag 9 juli om 19.00 uur nadere vragen te stellen.
De behandeling van deze kadernota vindt plaats in de raadsvergadering van 12 juli

Bijlagen
Kadernota 2019
Investeringsprogramma kadernota 2019

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.

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

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:

1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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