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Onderwerp: Kadernota 2014 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld de Kadernota 2014 voor kennisgeving aan te nemen en deze tot uitgangspunt 
te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-
2017. 
 
2. Aanleiding 
Volgens de planning van onze P&C-cyclus stelt de raad in juli de Kadernota behorende bij de 
begroting 2014 vast. Deze Kadernota heeft als doel de raad een raamwerk van financiële kaders 
voor te leggen waarna het college de opstelling van de (meerjaren)begroting voor komende jaren 
nader uitwerkt. 
 
3. Aspecten 
Bestaand beleid en constant prijspeil 
Het financiële kader 2014-2017 is gebaseerd op bestaand beleid. Op die manier wordt het beeld 
verkregen van de ontwikkeling van het meerjarenperspectief in constante prijzen tegen het prijspeil 
per 1 januari 2014. 
 
1e monitor 2013 - vertrekpunt voor deze Kadernota 2014 
De gegevens die hebben geleid tot de samenstelling van de 1e monitor 2013 omvatten de periode 
einde jaar 2012 tot half mei 2013. Voor een toelichting op de uitkomsten verwijzen wij u naar het 
raadsvoorstel behorende bij de 1e monitor 2013. 
 
Sluitend perspectief 
Na verwerking van alle financiële mutaties, zoals in de Kadernota 2014 opgenomen en waarbij we 
anticiperen op wat we op korte termijn verwachten, moet het financiële eindbeeld voor de 
(meerjaren)begroting 2014-2017 een structureel sluitend perspectief zijn. Dit sluitend perspectief 
wordt bereikt door enerzijds het ‘scherper ramen’ van begrotingsonderdelen die verwerkt zijn in het 
perspectief van de Jaarrekening 2012 en de 1e monitor 2013, besparingen die zijn opgenomen in 
de 1e monitor 2013 en anderzijds door de maatregelen uit deze Kadernota. 
 
Mogelijkheid dekkingsreserve 
De dekkingsreserve 2011 is bij de begroting 2011 speciaal in het leven geroepen om tijdelijke 
tekorten te kunnen opvangen op weg naar een financieel gezonde (meerjaren)begroting 2014. 
In het kader van een sluitende begroting accepteert de provincie in het kader van het financiële 
toezicht een dekkingsreserve voor een looptijd van vier jaar. Daarna mag een nieuwe 
dekkingsreserve, in dit geval voor de jaren 2015-2018, worden ingesteld.   
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De planning van de Kadernota 2014 is als volgt: 

 3 juni - Werkgroep Kas 
 10-14 juni - Raadsvragen 
 20 juni – gecombineerde commissie Samen leven en Samen wonen 



 
 

  Volgnr. 2 van 2 
 

 4 juli - Gemeenteraad 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Met deze Kadernota 2014 zijn de financiële kaders voor de komende jaren weergegeven.  
Daarnaast zal er invulling gegeven moeten worden aan de bezuinigingsopdrachten en aan de 
omvangrijke nieuwe taken op het terrein van Werk, AWBZ en Jeugdzorg. Op dit moment gaan wij 
er vanuit deze nieuwe taken, die vanuit het Rijk richting onze gemeente komen, binnen de daarbij 
behorende overdracht van rijksmiddelen uit te voeren.  
 
Eventuele tekorten zullen wij met aanvullende besparingen in het kader van ‘scherper ramen’ en 
bezuinigingsvoorstellen aan de raad voorleggen bij de behandeling van de begroting 2014 en de 
meerjarenraming 2015-2017. Daarbij betrekken wij zo nodig de ‘Reservelijst met 
bezuinigingsmogelijkheden’. Ook de vorming van een nieuwe dekkingsreserve 2015-2018 zullen 
wij daarbij overwegen. 
 
Na ontvangst van de mei- of junicirculaire van het Rijk ontstaat meer duidelijkheid over de 
ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze ontwikkeling is uitermate 
belangrijk voor het financiële perspectief van de (meerjaren)begroting 2014-2017. Ook de provincie 
Zuid-Holland gaat uit van de gegevens van de mei/junicirculaire en neemt deze mee bij de 
beoordeling in het kader van een actief begrotingstoezicht. Over de uitkomsten van de 
mei/junicirculaire zullen wij de raad zo snel mogelijk na het verschijnen van deze circulaire in juni 
separaat informeren.  
 
In het begrotingsproces wordt tenslotte de nieuw toegevoegde jaarschijf 2017 nog een keer goed 
gecontroleerd op juistheid en volledigheid. 
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