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Onderwerp:  RVS Financiële Kadernota 

2016-2019 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0056B53E58* 
 

Beslispunten 

1. De financiële kadernota 2016-2019 vast te stellen en het college de opdracht te geven 
haar te verwerken in de begroting 2016-2019; 

2. Het college de opdracht te geven scenario 1 tevens zichtbaar en herkenbaar uit te 
werken in de begroting 2016-2019. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Binnen de Planning & Control cyclus neemt de Financiële Kadernota een 

belangrijke plaats in.  

1.b Voorgeschiedenis 

 Uitgangspunt voor de Kadernota 2016-2019 is de in november 2014 vastgestelde 

begroting 2015-2018. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De financiële kadernota gaat over alle financiën en betreft hiermee alle 

beleidsvelden en alle regionale samenwerkingsverbanden. 

 

2 Beoogd effect 

In de op 18 maart 2013 vastgestelde financiële verordening art. 212 van de Gemeentewet 

is over de financiële kadernota het volgende opgenomen: 

“Het college biedt de raad een nota aan met een voorstel over de kaders voor het 

volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad geeft aan de hand van dit 

voorstel vóór het zomerreces de kaders aan voor het college voor het opstellen van de 

begroting van het komende jaar en de bijbehorende meerjarenraming.” 

 

In het coalitieakkoord Leiderdorp 2014-2018 over de Kadernota is het volgende 

opgenomen:  
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“Het college legt de raad elk jaar bij de Kadernota een aantal scenario’s voor met daarin 

een voorgestelde volgorde van bezuinigingen om het financieel meerjarenbeeld sluitend 

en in evenwicht te krijgen en te houden.” 

 
3 Argumenten 

1.1 In de financiële kadernota worden de kaders voor de begroting 2016-2019 

aangegeven. 

De financiële kadernota is de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen 

voorleggen. Met het vaststellen van de financiële kadernota 2016-2019 worden de kaders 

voor deze begroting 2016-2019 bepaald en verwerkt.  

 

2.1 In de financiële kadernota worden een tweetal scenario’s van bezuinigingen 

voorgesteld om het financieel meerjarenbeeld sluitend en in evenwicht te krijgen en te 

houden. 

Conform het coalitieakkoord leggen wij uw raad daarom in een aparte bijlage een tweetal 

scenario’s voor waarin oplossingen worden voorgesteld om Leiderdorp ook op langere 

termijn financieel gezond te houden.  

De voorkeur van ons college gaat in de huidige situatie naar de uitvoering van scenario 1. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De bedragen bevatten inschattingen 

Op basis van de huidige informatie zijn gegevens naar beste inzicht verwerkt. Op basis 

van voortschrijdend inzicht kunnen er verschillen optreden. 

 

1.2 De algemene uitkering blijft een risico. 

De financiële effecten van de meicirculaire 2015 zijn verwerkt in deze financiële kadernota. 

De septembercirculaire 2015 zal weer nieuwe inzichten kunnen verschaffen inclusief 

financiële effecten. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na accordering wordt de Kadernota 2016-2019 in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

Op 22 juni 2015 is de persbijeenkomst gelijktijdig met de Jaarrekening 2014. 
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De behandeling van de Kadernota 2016-2019 vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 

7 juli 2015. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

In de Financiële Kadernota is een financieel overzicht van het meerjarenbeeld opgenomen. 
 

8 Evaluatie 

Met het beslispunt ‘Het college de opdracht te geven scenario 1 tevens zichtbaar en 

herkenbaar uit te werken in de begroting 2016-2019’ worden alle financiële gevolgen de 

Kadernota 2016-2019 verwerkt. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: De financiële kadernota 2016-2019 
    De financiële kadernota 2016-2019 bijlage scenario’s 


