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KENNISNEMEN VAN
het besluit van het college om: 1. uw raad in overweging te geven af te zien van een perspectiefnota en te kiezen voor
een perspectiefbrief met een aangepast proces; 2. uw raad te verzoeken om uiterlijk 13 mei 2020 een reactie te geven.

INLEIDING
In de Planning & Control-cyclus is opgenomen dat wij u in deze periode van het jaar een Perspectiefnota aanbieden met
een rapportage van de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor de nieuwe
begroting. Op basis van deze ontwikkelingen kan de raad richtinggevende uitspraken doen aan het college voor de
opzet en invulling van de programmabegroting.
We constateren nu zoveel onzekerheden als gevolg van de coronacrisis en de gevolgen van de uitgestelde herijking van
het gemeentefonds, waardoor het lastig is om alle effecten daarvan in beeld te krijgen. In dit kader vindt het college dat
een bestuurlijke behandeling van een perspectiefnota, zoals we die kennen, nu niet reëel is.

KERNBOODSCHAP
Voorstel voor aangepast proces
Door de vele onzekerheden over de effecten van de coronacrisis en de gevolgen van de uitgestelde herijking van het
gemeentefonds is het heel lastig een reëel meerjarenperspectief te schetsen. Ook omdat de situatie snel kan veranderen
in de periode tot aan september. Dat is reden voor het college geweest om u een aangepast proces te schetsen om
meer zicht op de impact te kunnen krijgen. De hoofdlijn is dat we kiezen voor een zogenaamde perspectiefbrief en een
periode om nader onderzoek te doen naar de impact van de ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Hierna
lichten we dat verder toe.
Keuze voor een perspectiefbrief
Als gevolg van de huidige uitzonderlijke omstandigheden lijkt ons een bestuurlijke behandeling van een perspectiefnota,
zoals we die kennen, niet reëel vanwege tal van onzekerheden. Wel willen we uw raad daarvoor in de plaats informeren
met een perspectiefbrief. In deze brief is het centrale deel de verkenning van het financieel meerjarenperspectief voor de
periode 2021-2024. We willen u hiermee inzicht geven in de belangrijkste financiële ontwikkelingen die impact hebben
op het financieel meerjarenperspectief, de financiële risico’s en onzekerheden en tot slot de gekozen lijn voor de
voorbereiding van de programmabegroting 2021-2024. Deze perspectiefbrief is als bijlage toegevoegd.
Nader onderzoek naar impact van ontwikkelingen
We hebben te maken met grote onzekerheid over de (naar verwachting forse negatieve) effecten van de (met een jaar
uitgestelde) herverdeling van het gemeentefonds en over de effecten van de huidige coronacrisis met een mogelijke
economische recessie. Het is nu moeilijk te zeggen wat de invloed hiervan is op de uitkeringen van het rijk en de
uitgaven en inkomsten van de gemeente, op de korte en langere termijn.

We willen graag voor u de impact in beeld brengen, maar het inzicht daarin is op dit moment nog niet te geven. In
vervolg op de financiële verkenning, opgenomen in de bijlage bij deze perspectiefbrief, is nader onderzoek nodig en
daarvoor hebben we globaal de volgende aanpak voor ogen. In de komende tijd tot aan september gaan we, voor zover
mogelijk, concreter in kaart brengen wat de impact is van de huidige crisis en de overige ontwikkelingen en brengen we
in kaart welke mogelijke oplossingsrichtingen en bijsturingsmogelijkheden er zijn. Dat vindt plaats over alle programma’s
uit de begroting. Als we het resultaat daarvan in beeld hebben, vindt er over het geheel een integrale afweging plaats.
Op basis daarvan kunnen wij u in het najaar de programmabegroting 2021-2024 aanbieden.
Samengevat
Ons college stelt voor om, gelet op de hiervoor geschetste onzekerheden, dit jaar af te zien van een perspectiefnota en
daarvoor uw raad een perspectiefbrief aan te bieden. Vervolgens is het voorstel om ons college in de periode tot aan
september de gelegenheid te geven nader onderzoek te doen naar de impact van de ontwikkelingen. Het resultaat
betrekken we bij de integrale afweging die plaats vindt bij de voorbereiding van de programmabegroting 2021-2024.
Ons college geeft u deze voorstellen in overweging en vraagt of uw raad deze aanpak deelt. Graag vernemen wij uw
reactie.

COMMUNICATIE
Het college heeft over het voorstel overleg gevoerd met de directie en het management. Over het proces is afstemming
geweest met de griffier.

VERVOLG
Bij een keuze voor het collegevoorstel vindt het onderzoek naar de impact van de ontwikkelingen plaats tot aan
september. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de voorbereiding van de programmabegroting 20212024 waarover het college in september spreekt. Begin oktober kan de nieuwe begroting gepresenteerd worden die uw
raad in november vervolgens kan vaststellen.

