Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2210492
De heer G.J. Hendriks, wethouder
Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1. De Perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen
van de Programmabegroting 2022-2025.

2.

Inleiding
In de Perspectiefnota 2022-2025 presenteren we de kaders voor het beleid en de inzet van
financiële middelen in 2022 en daarna. De perspectiefnota vormt daarmee de basis voor de
Programmabegroting 2022-2025, die in het najaar wordt opgesteld. De keuzes die nu in het
voorjaar worden gemaakt, werken door in het najaar en de daaropvolgende jaren.
Duurzame balans in de begroting
We bieden u deze Perspectiefnota 2022-2025 aan in hectische tijden. We leven al ruim een jaar met
de gevolgen van de coronacrisis en we hebben, net als andere gemeenten, te maken met de
nodige financiële uitdagingen. Wij vinden het van belang om ook nu de gekozen koers naar een
‘duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren’ na te streven.
De afgelopen jaren hebben we al vaker onze zorgen over de financiële positie van Gooise Meren
met u gedeeld. Het meerjaren financieel beeld staat al langer onder druk en het is de laatste jaren
een uitdaging om een structureel sluitende begroting aan de raad te kunnen presenteren. In de
Programmabegroting 2021 is een taakstelling opgenomen van structureel € 600.000. Daarnaast
hebben we te maken met majeure opgaven, zoals de overschrijdingen van de budgetten voor het
Sociaal domein, de actualisatie van de beheerplannen, de herverdeling van het gemeentefonds en
de energietransitie.
Eind 2020 is de gemeente gestart met het proces ‘Duurzame balans in de begroting’ om een
duurzaam begrotingsevenwicht tot stand te brengen, waarbij ook de raad is betrokken. We hebben
onderzocht hoe we structureel minder geld kunnen uitgeven of kunnen zorgen dat er meer geld
binnenkomt. Dit betekent dat we kritisch hebben gekeken naar het werk wat de gemeente doet en
naar onze ambities. Een brede heroverweging met als doel herstel van de financiële balans. Hierbij
is nadrukkelijk niet gekozen voor de kaasschaafmethode.
Het college heeft een keuze gemaakt uit deze voorstellen en in de perspectiefnota opgenomen.
Met dit voorstel biedt het college de Perspectiefnota 2022-2025 aan de gemeenteraad aan.

3.

Beoogd effect
1.1 De Perspectiefnota 2022-2025 geeft de beleidsmatige en financiële kaders aan voor de
samenstelling van de Programmabegroting 2022-2025
1.2 De perspectiefnota geeft inzicht in het financieel meerjarenperspectief.
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4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Vaststelling van de perspectiefnota is een bevoegdheid van de raad.
Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de
programmabegroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het
vaststellen van de perspectiefnota. De perspectiefnota bevat de kaders voor de
programmabegroting.
1.2 Richtlijnen voor perspectiefnota zijn vastgelegd in financiële verordening
Omdat er nog keuzes gemaakt moeten worden, in aanloop naar de programmabegroting, is er
voor gekozen om nu nog geen investeringsplan op te nemen. De richtlijnen voor de
perspectiefnota zijn in de financiële verordening vastgelegd. De perspectiefnota voldoet,
behoudens dit ontbrekende investeringsplan, aan deze richtlijnen.
5.

Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Geen financiële ruimte voor extra ambities
Met de opbrengst in het kader van ‘Duurzame balans in de begroting’ wordt het negatieve beeld
van de Programmabegroting 2021-2024 in 2025 weggewerkt. Het is echter niet voldoende om de
extra ambities waar te kunnen maken.
1.2 Meicirculaire nog niet bekend
De effecten van de meicirculaire zijn nog niet bekend. In de meicirculaire worden de wijzigingen in
de uitkeringen uit het Gemeentefonds gepresenteerd. Deze gegevens vormen een belangrijk
onderdeel voor met name het financiële deel van de begroting. Omdat de meicirculaire normaliter
eind mei/begin juni verschijnt, hebben we de uitkomsten van de circulaire niet in voorliggende
perspectiefnota kunnen verwerken. De gemeenteraad wordt separaat over de uitkomsten van de
circulaire geïnformeerd.

6. Duurzaamheid
Het college voert een duurzaam financieel beleid. De Perspectiefnota 2022-2025 is meerjarig
sluitend.
7.

Financiële onderbouwing
Voor het financieel beeld verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van de Perspectiefnota 2022-2025.

8. Communicatie en participatie
De technische vragenmarkt op 7 juni gaat niet door. Op 9 juni vindt het beeldvormende gesprek
plaats.
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9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De planning is als volgt:
Datum
9 juni
10 juni
18 juni
23 juni
30 juni
7 juli

Aanvangstijd
20.00 uur
12.00 uur
Einde dag
10.00 uur
15.00 uur
20.00 uur

Activiteit
Beeldvormende raad Voortgangsverslag en Perspectiefnota
Indienen schriftelijke technische vragen door fracties
Beantwoording op ingediende schriftelijke technische vragen
Indienen moties, amendementen
Meningsvormende raad
Besluitvormende raad

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
Perspectiefnota 2022-2025
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025’ met zaaknummer 2210492 van het
college van burgemeester en wethouders

Besluit
De Perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de
Programmabegroting 2022-2025.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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