Addendum Programmabegroting 2021
Dit addendum is opgesteld naar aanleiding van de uitkomst van de bespreking van de concept
Ambitienota 2021-2024 in de vergadering van de raadscommissie op 6 oktober 2020. De
Programmabegroting 2021 was op dat moment al vastgesteld door ons college.
Dit addendum bevat acht onderwerpen en wordt tegelijkertijd met de Programmabegroting 2021
vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2020.
1. Aanbieding
De tekst op bladzijde 1 met het kopje Ambitienota 2021-2024 moet vervangen worden door de volgende
tekst:
Maatregelennota 2021-2024
De toename van de nadelige saldi dwingt tot het nemen van maatregelen. Wij stellen daarom voor naast
de begroting de Maatregelennota 2021-2024 te behandelen, vast te stellen en als eerste wijziging op de
begroting 2021 te verwerken. Het saldo van de opbrengsten van de maatregelen en de lasten van de
genoemde ambities is niet voldoende om de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 20222024 reëel en structureel sluitend te maken.
2. Analyse resultaat ten opzichte van de kaderstelling Voorjaarsnota 2020
Op bladzijde 7 moet bij het derde aandachtsstreepje de tekst Ambitienota 2021-2024 vervangen worden
door Maatregelennota 2021-2024.
3. Koerslijnnummer 39, Toekomst binnensportaccommodaties/sporthal Stadskanaal
In het onderste blok moet de tekst in de laatste alinea (In het kader….deze integrale afweging) worden
vervangen door de volgende tekst:
Deze ambitie is opgenomen in de Maatregelennota 2021-2024.
4. Koerslijnnummer 40, Toekomst zwembaden
In het onderste blok moet de tekst van de laatste twee alinea's (Voor wat betreft….niet worden
overschreden) worden vervangen door de volgende tekst:
Voor wat betreft de toekomst van de zwembaden verwijzen wij u naar de Maatregelennota 2021-2024.
5. Koerslijnnummer 41, Huisvestingsproblematiek van de Neuteboomschool en de Maarsborg
In het onderste blok moet de tekst Ambitienota 2021-2024 vervangen worden door Maatregelennota
2021-2024.
6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Op bladzijde 88 onder het kopje Algemene uitgaven, eerste aandachtsstreepje moet de laatste zin
(Hiervoor….opgesteld) worden vervangen door: Deze zijn opgenomen in de Maatregelennota 2021-2024.
7. Paragraaf lokale heffingen
De tekst Ambitienota 2021-2024 op bladzijde 100 onder het kopje Kostenonderbouwing leges
omgevingsvergunningen moet vervangen worden door Maatregelennota 2021-2024.
8. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Op bladzijde 108 onder het kopje Weerstandsvermogen (structureel) moet in de tweede zin de tekst
Ambitienota 2021-2024 worden vervangen door Maatregelennota 2021-2024.
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