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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Kadernota begroting 2021

College van burgemeester 
en wethouders 
4 mei 2020

Zaaknummer
166939
 

Portefeuillehouder
C.A. Oosterwijk

Commissie Samen leven en 
Samen wonen RK 
25 juni 2020

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.kitselar@ridderkerk.nl
 

Gemeenteraad 
7 juli 2020
 

Geadviseerd besluit
1. De Kadernota begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen en conform deze kadernota het 
college de opdracht te geven de ontwerpbegroting 2021-2024 op te stellen en ter besluitvorming voor 
te leggen aan de raad.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met de Kadernota begroting 2021 neemt u kennis van de financiële kaders waarbinnen de begroting 
2021-2024 voor de komende jaren wordt uitgewerkt.

Aan deze kadernota is het achterliggende half jaar hard gewerkt. Onze gehele organisatie heeft 
waardevolle bijdragen geleverd om een integraal financieel perspectief te kunnen presenteren. 
Daartoe zijn financiële tegenvallers in kaart gebracht en zijn alle ambities uit ons collegeprogramma 
van een financiële vertaling voorzien. Ook zijn inhoudelijke afwegingen geconcretiseerd om 
bijvoorbeeld budgetten af te bouwen of juist te intensiveren.

Beoogd effect
U wordt in kennis gesteld van de Kadernota begroting 2021 en u geeft het college de opdracht om de 
ontwerpbegroting 2021-2024 op te stellen en ter besluitvorming aan uw gemeenteraad voor te leggen.

Relatie met beleidskaders
 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

 Begrotingscirculaire 2021-2024 provincie Zuid-Holland.

 Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017.

 Nota activabeleid 2016.

 Nota reserves en voorzieningen 2016 – 2019.

Argumenten
1.1 De Kadernota begroting 2021 is het startpunt voor het opstellen van de begroting 2021-2024.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
De planning van de Kadernota begroting 2021 is als volgt:

- Beleidsinhoudelijke schriftelijke raadsvragen - 26 mei 2020.

- Gecombineerde commissie Samen wonen/Samen leven - 25 juni 2020.

- Gemeenteraad - 7 juli 2020.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
De financiële positie van Ridderkerk ziet er (ook na de beoogde investeringen) toekomstbestendig uit. 
Zo resteert er nog steeds een zeer aanzienlijke reservepositie. In het derde kwartaal van 2020 zullen 
wij u - voorafgaand aan de begrotingsbehandeling - een vernieuwde 'Nota reserves en voorzieningen'  
ter besluitvorming voorleggen. Daarbij zal onder meer worden ingegaan op de begrenzing van de 
gemeentelijke reservepositie en daaraan te verbinden kengetallen en ratio’s. Hierdoor kan uw 
gemeenteraad in de begrotingsraad met actuele beleidskaders besluiten.
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De structurele effecten van de jaarrekening 2019 en de effecten van de 1e Tussenrapportage 2020 
zijn verwerkt in de Kadernota begroting 2021. De kadernota is niet sluitend. Er ligt een opgave richting 
de begroting 2021 om te komen tot een sluitende begroting. Wij werken dit de komende periode nader 
uit voor uw begrotingsraad.

Meicirculaire

Na ontvangst van de meicirculaire 2020 van het Rijk ontstaat er meer duidelijkheid over de 
ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds.U wordt apart geinformeerd 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
1. KADERNOTA 2021 - 4 mei 2020_DEFINITIEF.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
7 juli 2020

Zaaknummer:
166939

Onderwerp:
Kadernota begroting 2021

Commissie samen leven en 
samen wonen rk
25 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 4 mei 2020,

BESLUIT:

1. De Kadernota begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen en conform deze kadernota het 
college de opdracht te geven de ontwerpbegroting 2021-2024 op te stellen en ter besluitvorming voor 
te leggen aan de raad.


