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Agendapunt : 04 
Voorstelnummer : 05-030 
Raadsvergadering : 9 mei 2012 
Naam opsteller : Thecla Engelsbel 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouders : Wethouder Roem 
 
Onderwerp: vaststellen procesvoorstel ombuigingen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen procesvoorstel besluitvorming ombuigingen; 

In afwijking van de door de raad op 15 mei vast te stellen gewijzigde P&C cyclus, 
voor 2013 geen perspectiefnota op te stellen. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Op de agenda van uw raadsvergadering van 9 mei 2012 staat naast de benoeming van de 
wethouders, het bespreken van het coalitieakkoord 2012-2014 (inclusief ombuigingsvoorstel), ook 
het bespreken van het procesvoorstel van ons college. 
 
Het procesvoorstel dat wij hierbij aan u voorleggen heeft tot doel de stappen in beeld te brengen 
die we moeten nemen om in november van dit jaar een sluitende begroting voor 2013 vast te 
stellen en een sluitend meerjarenperspectief voor 2014 t/m 2016 te krijgen. 
 
Bij het door u ontvangen coalitieakkoord is het ombuigingsvoorstel van de coalitie gevoegd. Wij 
willen dit voorstel samen met het coalitieakkoord voor de eerste keer met uw raad bespreken in de 
raadsvergadering van 9 mei 2012. Met het aanbieden van het coalitieakkoord komt het eerder door 
de raad in 2011 vastgestelde collegeprogramma te vervallen. 
 
Graag horen wij tijdens deze vergadering van alle fracties uit uw raad een eerste reactie op het 
coalitieakkoord en het aangeleverde ombuigingsvoorstel. Het coalitieakkoord en de financiële 
paragraaf (het ombuigingsvoorstel) is voor ons de basis voor het opstellen van de begroting 2013. 
Dit houdt in dat wij u voorstellen om, in afwijking van de door uw raad op 15 mei vast te stellen 
gewijzigde P&C cyclus, voor 2013 geen perspectiefnota op te stellen. 
 
Een volgende bespreking van de ombuigingsvoorstellen kan naar onze mening plaatsvinden 
tijdens de algemene raadscommissie die gepland staat voor 12 juni 2012. Wij hopen op dat 
moment ook de doorrekening van de gegevens vanuit de meicirculaire aan u te kunnen 
presenteren. 
 
Om alle fracties de gelegenheid te geven nog technische vragen over de ombuigingsvoorstellen te 
laten stellen is er al een technische behandeling gepland op donderdag 7 juni 2012. 
Een finale bespreking van de ombuigingsvoorstellen en daarmee de vaststelling van de kaders om 
te komen tot een sluitende begroting 2013 kan dan in de raadsvergadering van 28 juni 2012 
plaatsvinden. 
 
Resumerend levert dit het volgende tijdpad op: 
9 mei 2012 Vaststellen coalitieakkoord en eerste bespreking ombuigingsvoorstel 
7 juni 2012 Technische behandeling ombuigingsvoorstel, gelegenheid tot het stellen van vragen 

aan de ambtelijke organisatie 
12 juni 2012 Algemene raadscommissie bespreking ombuigingsvoorstel 
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28 juni 2012 Bespreken ombuigingsvoorstel en vaststellen van de kaders om te komen tot een 
sluitende begroting 2013 en een sluitend meerjarenperspectief 2014 t/m 2016  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Het procesvoorstel dat wij hierbij aan u voorleggen heeft tot doel de stappen in beeld te brengen 
die we moeten nemen om in november van dit jaar een sluitende begroting voor 2013 vast te 
stellen en een sluitend meerjarenperspectief voor 2014 t/m 2016 te krijgen. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu
(meer dan één optie mogelijk) 

 aan de raad voorgelegd? 

Raadsbevoegdheid 
Kaderstellend 
Budgetrecht 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Het college heeft in overleg met de ambtelijke organisatie en de griffie (voor wat betreft de 
vergadermomenten) het procesvoorstel opgesteld.  
a. Burgerparticipatie    
Niet van toepassing.  
 
b. Externe communicatie   
De te houden vergaderingen worden op de normale wijze bekend gemaakt. 
 
c. Extern overleg gevoerd met      
Niet van toepassing. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Op dit moment zien wij geen andere mogelijkheid om in november van dit jaar een sluitende 
begroting voor 2013 vast te stellen en een sluitend meerjarenperspectief voor 2014 t/m 2016 te 
krijgen. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling van dit procesvoorstel wordt het daarin aangegeven tijdpad gevolgd. 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit proces voorstel wordt een tijdpad gegeven voor het bespreken van het ombuigingsvoorstel 
en vaststellen van de kaders om te komen tot een sluitende begroting 2013 en een sluitend 
meerjarenperspectief 2014 t/m 2016  
 
Bijlagen: raadsbesluit 
 
 
Bergen, 1 mei 2012 
 
Het college, 
 
 
Drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp 
Secretaris    burgemeester 


