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Kadernota voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023

Publiekssamenvatting
Deze kadernota is een eerste aanzet om te komen tot de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 
tot en met 2023. Dit is het instrument voor de raad om ons college de kaders voor de begroting mee 
te geven.

Gevraagde besluit
1) De Kadernota voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen, waardoor 

het college kaders meekrijgt om de begroting en meerjarenperspectief voor de periode 2020-2023 
op te stellen;

2) Als inflatiepercentage voortaan het cijfer van de CPI april te hanteren;
3) Het tarief voor de toeristenbelasting vast te stellen op C 1,30 per persoon per nacht.

Daarnaast stellen wij voor om bij de uitgangspunten een wijziging door te voeren bij het bepalen van 
het inflatie. Voorgesteld wordt om voortaan de prognose voor het komende jaar van de 
consumenten prijs index (CPI) van april te hanteren. Nu hanteren we die van september.

Tot slot stellen we voor om het tarief per persoon per nacht voor de toeristenbelasting 2020 vast te 
stellen op C 1,30. De recreatieondernemers horen dit graag voor de zomer voor het drukken van 
nieuwe folders voor het nieuwe seizoen en om toeristen die vroeg boeken goed te informeren.

Aanleiding
Jaarlijks zijn er ontwikkelingen en wensen waarvan we graag van de raad willen weten of en hoe ze 
deze willen terugzien in de begroting.

Belang
Met de kadernota wordt de raad in een vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen van de 
begroting en kan hij hier nog invloed op uit oefenen

Centrale vraag
Welke wensen en ontwikkelingen willen wij in de periode 2020-2023 realiseren en op welke wijze willen 
wij deze financieel afdekken.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Deze kadernota laat meerjarig een tekort zien. Dit komt vooral door het sociaal domein (jeugd, Wmo
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en Participatiewet) en het project basis op orde. Over de tekorten van het sociaal domein willen we 
richting het Rijk een signaal afgeven dat er dringend extra budget nodig is voor de 
gedecentraliseerde taken. Wij hopen dat de vertegenwoordigers van landelijke partijen in onze raad 
dit bij hun Tweede Kamerfractie kenbaar maken.

Kader
In dit voorstel is onder andere rekening gehouden met het Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019- 
2022, de begroting 2019, de eerste tussenrapportage 2019, de jaarrekening 2018, de 
decembercirculaire van het Gemeentefonds en het Bestluit begroting en verantwoording (BBV).

Argumentatie
Met het vaststellen van kaders geeft de raad het college mee, wat zij graag wil terugzien in de 
begroting.

Het voorstel om het CPI inflatiepercentage van april te gaan hanteren is ingegeven door de wens om 
voor de zomer het tarief van de toeristenbelasting vast te stellen en om voortaan tegelijk met de 
begroting de belastingverordeningen vast te stellen.

Financiële consequenties
Wanneer met dit voorstel wordt ingestemd, wordt een begroting voor 2020 opgesteld waarin de 
diverse genoemde plannen worden verwezenlijkt, voor riool en afval kostendekkende tarieven 
worden geheven en de ozb wordt aangepast met een inflatiecorrectie

Communicatie van het besluit
Dit voorstel wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Daarnaast komt de kadernota via de 
website voor een ieder beschikbaar.

Realisatie van het besluit
Het college gaat met dit raadsbesluit in de hand de begroting 2020 voortvárend opstellen.

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

■gemeester ^n wethouders van de gemeente Schagen,

burgemeestergemeentesecretaris

De heerN.H. Swellengrebel •rvan Kampen-NouwenMevrou'
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