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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Kadernota 2019 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Zie bijgaand raadsbesluit. 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 10 juli 2018 
Zaaknummer : BB18.00292 
Voorstelnummer : RAAD180105 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 juni 2018 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Control & Advies 
Opsteller(s) : Jan Belleman 
Telefoonnummer : 088 909 7628 
Bijlagen:  : Kadernota 2019 raadsbevoegdheid en 

begrotingswijziging 11 Kadernota 2019 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
De Kadernota 2019 is een actualisatie van de huidige jaarschijf 2018 en vormt de opmaat 
naar de eind 2018 vast te stellen begroting 2019-2022. In de Kadernota wordt aan de raad 
een eerste prognose geboden over de begrotingspositie voor het volgend jaar en wordt 
inzage gegeven over de meerjarenraming 2020-2022. 
Aangezien de bestuursopdracht van de collegepartijen nog niet is vastgesteld en uitgewerkt, 
is dit een beleidsarme Kadernota. Het betreft nu alleen nieuw beleid 2018, autonome 
mutaties en mutaties die voortvloeien uit eerder genomen besluiten. 
Dit doen wij om de nieuwe raad een geactualiseerd financieel perspectief te bieden van 
waaruit kan worden gestart richting de begroting 2019. 
 
Alle wijzigingen die voortvloeien uit de Kadernota worden na goedkeuring door uw raad 
verwerkt. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
Conform de planning en control cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening Bergen 
De kadernota 2019 vast te stellen om zo het uitgangspunt voor de begroting 2019 en verder 
vast te stellen. 
 
2 KEUZERUIMTE 
n.v.t. 
2.1 Beleidskaders 
De door uw raad vastgestelde P&C cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening 
Bergen. 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
n.v.t 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Gemeentewet en BBV 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
Nadat de raad de kadernota 2019 en bijbehorende begrotingswijziging heeft vastgesteld is er 
een geactualiseerd begrotingssaldo. Na de vaststelling van het nieuwe coalitieakkoord kan 
dan worden begonnen met de uitwerking hiervan, zowel beleidsmatig als financieel, richting 
de begroting 2019. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
n.v.t. 
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3.3 Regionale samenwerking en couleur locale Participatie, samenspel 
N.v.t. 
3.4 Risico’s 
n.v.t. 
 
3.5 Financiën 
Onderstaande de totale financiële gevolgen voor het del collegebevoegdheid en 
raadsbevoegdheid en het nieuw te verwachte begrotingssaldo.  
 

 
 
 
Voor een verdere toelichting op de mutaties zie het stuk Kadernota 2019 raadsbevoegdheid. 
 
3.6 Inkoop 
n.v.t. 
 
3.7 Juridische Zaken 
n.v.t. 
 
3.8 Communicatie 
n.v.t. 
 
3.9 Duurzaamheid 
n.v.t. 
3.10 Veiligheid 
n.v.t. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Nadat uw raad de kadernota 2019 heeft vastgesteld worden de mutaties verwerkt en is er 
een geactualiseerde begroting. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022

Stand na raad 26 april 212 V 120 V 652 V 133 V 205 V

Kadernota 2019 collegebevoegheid 92 N 107 N 78 N 36 N 69 V B&W 05-06-18

Kadernota 2019 raadsbevoegdheid 119 N 218 V 563 V 936 V 1.183 V Raad 10-07-18

Verwacht na totaal alle bovenstaande 1 V 231 V 1.136 V 1.032 V 1.457 V


