Voor de datum van de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een datum te kiezen.Indien je een verordening gaat maken, denk er dan om dat dit stuk eerst ter advies naar het team Bestuurlijk Juridisch gestuurd moet worden! Dit doe je door in je werkvoorraad (bij het document) te kiezen voor Nieuwe Activiteit bij het plusje rechtsbovenin. Hier kies je bij Behandelaar voor Team Bestuurlijk Juridisch.dat je ook nog het raadsbesluit moet maken?

Raadsvergadering

: 9 november 2020

Voorstelnr.

: Z-20-077130/D/20/192692

Onderwerp

: Maatregelennota 2021-2024

6*
Stadskanaal, 23 oktober 2020

Beslispunten
1. Het addendum op de begroting 2021 vaststellen
2. De Maatregelennota 2021-2024 vaststellen als eerste wijziging op de begroting 2021

Aan de raad
Inleiding
De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn niet structureel reëel in evenwicht, er is sprake van
substantiële tekorten van ruim € 7,3 miljoen in 2021 aflopend tot ruim € 5,4 miljoen in 2024.
Onlangs hebben wij u een concept-Ambitienota 2021-2024 aangeboden met daarin een pakket met financieel
verruimende maatregelen met het perspectief om de begroting 2024 structureel reëel sluitend te maken.
Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 6 oktober heeft uw raad overwogen dat het pakket aan
maatregelen, maatregelen bevat met onacceptabele negatieve maatschappelijke consequenties en dat na tien
jaar bezuinigen de grens is bereikt. U heeft unaniem besloten een niet sluitende begroting en meerjarenraming
te accepteren en realiseert zich daarmee dat de provincie als toezichthouder onze gemeente onder preventief
toezicht gaat stellen.
Daarnaast heeft uw raad impliciet aangegeven om een pakket met maatregelen die geen of nauwelijks
negatieve maatschappelijke gevolgen hebben, aansluitend op de behandeling van de Begroting 2021 wel in
overweging te willen nemen. Deze maatregelen zijn samen met een actualisatie van de ambities uit de
Ambitienota 2020-2023 verwerkt in deze Maatregelennota 2021-2024.
Met de vaststelling van de Maatregelennota 2021-2024 stemt u in met de voorstellen 1 tot en met 5 zoals
opgenomen in het hoofdstuk Aanbieding van de nota.
Beoogd effect
Het vaststellen van de Maatregelennota 2021-2024 als eerste wijziging op de begroting 2021
Argumenten
Maatregelennota 2021-2024
In de Maatregelennota 2021-2024 is een pakket met financieel verruimende maatregelen opgenomen. Het
gaat om maatregelen waarvan wij hebben ingeschat dat deze geen of slechts een beperkt negatief
maatschappelijk effect hebben. Het betreft onder andere maatregelen die zijn gericht op een efficiëntere
uitvoering van taken, het afromen van budgetonderschrijdingen en het generen van extra inkomsten.
Daarnaast zijn enkele ambities uit de Ambitienota 2020-2023 geactualiseerd en hebben het karakter van een
korte voortgangsrapportage en zijn drie nieuwe ambities benoemd met marginale financiële gevolgen.
Tenslotte is op basis van het pakket met maatregelen en de ambities een nieuwe prognose van de financiële
positie geschetst. Hierin is ook het financiële effect van de Septembercirculaire 2020 verwerkt.
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Addendum Begroting 2021
Tijdens de opiniërende behandeling van de concept-Ambitienota 2021-2024 hadden wij de begroting 2021 al
vastgesteld. Na het unanieme standpunt van uw raad op 6 oktober stellen wij u voor een addendum op de
begroting vast te stellen.
Aanpak/uitvoering/voortgang
Na de behandeling op 9 november worden de begroting 2021, het Addendum op de begroting 2021 en de
Maatregelennota 2021-2024 als eerste wijziging op de begroting voorzien van de raadsbesluiten over deze drie
documenten aangeboden aan de toezichthouder.
Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt
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