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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Kadernota begroting 2018 Ridderkerk 

Commissie:  
Samen Leven 20 juni 2017 

BBVnr: 
1208614 

Portefeuillehouder:  
Keuzenkamp - van Emmerik, T. 

Gemeenteraad: 
4 juli 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1208618 

e-mailadres opsteller:  
p.v.kelle@bar-organisatie.nl   

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De Kadernota begroting 2018 Ridderkerk voor kennisgeving aan te nemen en deze als 

uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2018 en de 
meerjarenraming 2019-2021, waarbij de in het hoofdstuk ‘financieel technische uitgangspunten’ 
genoemde kaders in acht worden genomen 

 
Inleiding 
Met de Kadernota begroting 2018 Ridderkerk neemt u kennis van de financiële kaders, waarbinnen wij 
de (meerjaren)begroting voor de komende jaren uitwerken. 
Deze kadernota staat in het teken van enerzijds de afronding van het collegeprogramma 2014-2018.  
Anderzijds zijn trends, ontwikkelingen en landelijke wetgeving van belang die in de toekomst van 
invloed kunnen zijn op de begroting. 
 
Beoogd effect 
De Kadernota heeft als doel u te informeren over de financiële kaders, waarbinnen wij de 
(meerjaren)begroting voor de komende jaren uitwerken. 
 
Relatie met beleidskaders  

Er wordt aangesloten bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen, tendensen vanuit het Rijk en andere zaken 

die invloed hebben op de begroting 2018. 

Argumenten 
1.1 Jaarlijks bieden wij u een nota aan over de kaders voor het komende begrotingsjaar en de drie 

daarop volgende jaren; 
1.2 De kadernota is het startpunt voor het opstellen van de eerstvolgende begroting. 
 
Overleg gevoerd met  
Niet van toepassing. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
De planning van de kadernota is als volgt: 
- Werkgroep KAS – 24 mei 2017 
- Beleidsinhoudelijke schriftelijke raadsvragen – 30 mei 2017 
- Commissie Samen Leven – 20 juni 2017 
- Gemeenteraad – 4 juli 2017 
In de begroting 2018 wordt de kadernota verwerkt. 
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Evaluatie/monitoring  
Niet van toepassing 
 
Financiën  
Meerjarenperspectief 
In de Kadernota wordt de financiële stand van zaken 2018-2021 weergegeven. Het vertrekpunt is de 
stand van de begroting (bestaand beleid) tot en met de 1

e
 Tussenrapportage 2017.  

Meicirculaire 
Na ontvangst van de meicirculaire 2017 van het Rijk ontstaat meer duidelijkheid over de ontwikkeling 
van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. U wordt apart geïnformeerd over de meicirculaire. 
 
Juridische zaken  
Niet van toepassing 
 
Duurzaamheid  
Niet van toepassing 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Niet van toepassing. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Kadernota begroting 2018 Ridderkerk 
2. Raadsbesluit Kadernota begroting 2018 Ridderkerk 
 


