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Onderwerp 
Kadernota begroting 2017 Ridderkerk 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Kadernota begroting 2017 Ridderkerk voor kennisgeving aan te nemen en deze als 
uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2017 en de 
meerjarenraming 2018-2020, waarbij de in het hoofdstuk ‘financieel technische uitgangspunten’ 
genoemde kaders  in acht worden genomen. 

 
 
Inleiding 
In de afgelopen maanden is gewerkt aan de Kadernota begroting 2017 Ridderkerk. Met de Kadernota 
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 nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de 
gemeente, die kostenverhogend werken. Anderzijds zijn er belangrijke ambities die we in de komende 
jaren willen realiseren om het leven en wonen in Ridderkerk beter te maken.  
 
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 2017. 
 
Argumenten 
Jaarlijks bieden wij u een nota aan over de kaders voor het komende begrotingsjaar en de drie daarop 
volgende jaren. De Kadernota is het startpunt voor het opstellen van de eerstvolgende begroting.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De planning van de Kadernota is als volgt: 
- Werkgroep KAS - 18 mei 
- Raadsvragen - 31 mei en 1 juni 
- Commissie Samen Leven - 16 juni 



 
 

- Gemeenteraad - 30 juni 
 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
Meerjarig perspectief 
In de Kadernota wordt de financiële stand van zaken 2017-2020 weergegeven. Het vertrekpunt is de 
stand van de begroting (bestaand beleid) tot en met de 1

e
 Tussenrapportage 2016. Bij het sluitend maken 

van de begroting wordt met name ingezet op het vinden van ruimte in de bestaande begroting.  
 
Meicirculaire 
Na ontvangst van de meicirculaire 2016 van het Rijk ontstaat meer duidelijkheid over de ontwikkeling van 
de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds plaatsvinden. 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. Raadsbesluit Kadernota begroting 2017 
2. Kadernota begroting 2017 
 
 


