Raadsvergadering 17 juni 2019
Nr.: 4

AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Kadernota 2020.

Portefeuillehouder: Wethouder drs. R.A.C. Slager.

Ter inzage liggende stukken:
• Kadernota 2020.
Voorstel:
De kadernota 2020 vaststellen.

Toelichting:
De kadernota 20202 bevat de beleidsmatige en financiële kaders voor het opstellen van de
begroting 2020.
De uitgangspunten in de kadernota gebruiken we na vaststelling in de uitwerking van de begroting
2020.
Financiën:
Bij de financiële uitgangspositie is de meerjarenraming van de begroting 2019 het meest actuele
kader. Daarnaast zijn een aantal materiële ontwikkelingen die nu al worden voorzien in het
overzicht opgenomen.
In de bij de begroting 2019 gepresenteerde opstelling is in het saldo van de meerjarenraming
2020-2023 geen rekening gehouden met het onderscheid structureel en incidenteel oftwel het
structurele evenwicht.
Wanneer rekening word gehouden met alleen het structurele effect in de meerjarenraming 20202023, is onderstaande de uitgangspositie voor het opstellen van de begroting 2020.

1.
2.
3.
4.
5.

Prognose begroting 2020

2020 2021 2022 2023 Toelichting

Meerjarenraming 2020-2023
Decemberwijziging 2018
Algemene uitkering
Indexatie budgetten 1%
Belastingopbrengsten 2,5%

-108
196
-144
-70
0

Saldo structureel effect

-126 0

44
196
-170
-70
0

322
196
-196
-70
0

322
196
-225
-70
74

Uit begroting 2019
Structureel effect uit de decemberwijziging 2018
Effecten decembercirculaire 2018
Kritisch beoordelen: bijramen noodzakelijk en aframen onderbe
2020-2022 reeds in meerjarenraming

252

297

(bedragen x € 1.000)

Een belangrijke financiële onderlegger, die dient om dit financiële kader te actualiseren, ontbreekt
bij het opstellen van deze kadernota. Het gaat om de meicirculaire 2019. Gezien de overheidsuitgaven achter blijven is de verwachting dat dit een negatief effect zal hebben op de uitkomst van
de meicirculaire voor gemeenten. Daarmee bestaat het risico dat de gedeeltelijke compensatie van
extra uitgaven van gemeenten voor de jeugdhulp weer verdampt. De gevolgen hiervan nemen we
mee in de uitwerking van de begroting 2020. Dit geldt ook voor overige ontwikkelingen en de
structurele effecten uit de eerste tussenrapportage van 2019.
Bij de opstelling van de begroting is ombuiging mogelijk noodzakelijk om een sluitend (structureel)
saldo te presenten.
Risico's:
De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn. De structurele baten dekken ieder jaar
tenminste de structurele lasten en de ramingen zijn realistische, dit evenwicht geld voor de
begroting inclusief nieuw beleid.
Als de begroting niet reëel en structureel in evenwicht is, dient aannemelijk te zijn dat het
structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in het laatste jaar
van het meerjarenperspectief, dus bij de begroting 2020 uiterlijk 2023) tot stand zal worden
gebracht. Daarbij kan geen sprake zijn van een opschuivend meerjarenperspectief.
Wanneer de begroting niet aan bovenstaande wettelijke criteria voldoet zal de toezichthouder
(Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen) de gemeente onder preventief toezicht stellen.
Preventief toezicht betekent dat de toezichthouder de begroting en de daarop volgende wijzigingen
eerst moet goedkeuren voordat we die als gemeente kunnen uitvoeren.

Loppersum, 4 juni 2019
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum,
mr. J.W.M. Engels, burgemeester.
J.H. Bonnema, secretaris.

De raad van de gemeente Loppersum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2019;
besluit:
De kadernota 2020 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Loppersum
gehouden op 17 juni 2019, nr. 4.
De raad voornoemd,

mr. J.W.M. Engels, voorzitter.

R.Sj. Bosma, griffier.

