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Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 en de Nota van uitgangspunten 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Aansluitend op het coalitieprogramma is een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld voor de 

jaren 2019-2022. Dit uitvoeringsprogramma geeft aan, aan welke doelstellingen en resulaten we de 

komende jaren gaan werken. In het document is ook de Nota van uitgangspunten opgenomen. 

Deze nota geeft de kaders aan voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. 

 

 

Gevraagde besluit 
- Instemmen met het meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 

- Instemmen met de Nota van uitgangspunten voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 

  2020-2022 

 

 

Aanleiding 
In de raad van mei jl. is het coalitie akkoord voor de periode 2018-2022 met de raad gedeeld. Na het 

beschikbaar komen van het coalitie akkoord is in een meerjaren-uitvoering programma opgesteld. In 

het programma is uitgewerkt aan welke doelstellingen en resultaten de komende jaren gewerkt gaat 

worden. Tevens is een Nota van uitgangspunten voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 

2020-2022 opgenomen. In deze nota zijn ontwikkelingen en wensen opgenomen waarvan we van de 

raad willen weten of en hoe u deze wilt terugzien in de begroting samen met een dekkingsplan. 

 

Belang 
Met het meerjarenuitvoeringsprogramma en  de Nota van uitgangspunten wordt de raad in een 

vroegtijdig stadium betrokken bij het bepalen van het beleid en het opstellen van de begroting. 

 

Centrale vraag 
Welke wensen en ontwikkelingen willen wij in de komende periode 2018-2022 realiseren. 

 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Dit raadsvoorstel laat zien wat voor programma de coalitie de komende periode tot uitvoering wil 

brengen. Ingezet wordt op vertrouwen, openheid,  duurzaamheid en trots. 

 

 

Kader 
• Dit voorstel is  vloeit voort uit het coalitie akkoord 2018-2022. Rekening gehouden is met de 

begroting 2018 en de meerjarenraming 2020-2022, de 1e tussenrapportage 2018, de jaarrekening 
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2017, de mei circulaire 2018, het besluit begroting en verantwoording (BBV) en eerdere 

raadsbesluiten waarbij aangegeven is dat dit meegenomen wordt in de Nota van 

uitgangspunten.  

 

 

Financiële consequenties 
• Bij het opstellen van de begroting voor de komende jaren werken we de activiteiten opgenomen 

in het meerjarenuitvoeringsprogramma verder uit. Voor veel van de opgenomen activiteiten is 

voor de komende jaren budget beschikbaar. Voor sommige activiteiten moet nog budget 

gevonden worden. Per jaar wordt bij het opstellen van de begroting hierin de keuzes gemaakt en 

aan de raad voorgelegd. 

• Voor het jaar 2019 wordt een sluitende begroting opgesteld  

 

Communicatie van het besluit 
• Dit voorstel wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Het Uitvoeringsprogramma en de Nota 

van uitgangspunten komen ook via de website beschikbaar.  

 

Realisatie van het besluit 
• Met het genomen besluit wordt de komende jaren uitvoering gegeven aan het beleid en houden 

we rekening mee bij het opstellen van de begrotingen. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 
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