
 

Algemeen bestuur 
 

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 

27 maart 2019 10 maart 2019 P&A Leon Bramer Ralph de Haan 

AGENDAPUNT ONDERWERP    

 Kadernotitie 2020-2023   

Voorstel 

Het algemeen bestuur besluit 

- De geformuleerde kaders voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 

vast te stellen en 

- Het dagelijks bestuur de opdracht te geven om deze kaders kenbaar te maken aan de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de algemene besturen van de deelnemende 

waterschappen.  

Samenvatting 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft in artikel 67a voor dat jaarlijks de algemene 

financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en 

de algemene besturen van de deelnemende waterschappen gezonden worden. De wetgever heeft hier, 

blijkens de Memorie van Toelichting, beoogd dat de gemeenteraden deze informatie tijdig beschikbaar 

hebben ten behoeve van de zogeheten voorjaarsnota. 

 

Voorbesproken 

De (concept) Kadernotitie is besproken met het dagelijks bestuur, de directie, managementteam en de 

financiële contactpersonen van de opdrachtgevers. 

Behandelen in vergadering d.d. 27 maart 2019 

Toelichting 

De bijgevoegde (concept) Kadernotitie schetst beleidsuitgangspunten en de financiële kaders voor de 

begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023. 

 

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten en de periode voor zienswijze, worden de kadernotitie 

en de ontwerpbegroting in gezamenlijkheid aangeboden.  

Personele consequenties 

Niet van toepassing 
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Financiële consequenties 

De vastgelegde uitgangspunten van de kadernotitie zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2020 (inclusief 

meerjarenraming 2021-2023). 

Juridische consequenties 

Door het vaststellen van de Kadernotitie en toezending daarvan aan de algemene besturen van de 

deelnemende waterschappen en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, wordt voldaan aan 

de bepaling van artikel 67a van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

I&A consequenties  

Niet van toepassing 

Communicatie consequenties  

De Kadernotitie wordt na vaststelling ter kennisneming toegezonden aan de algemene besturen van de 

deelnemende waterschappen en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 

Niet van toepassing 

Resultaten en evaluatie 

Met als basis de Kadernotitie wordt de begroting 2020 opgesteld. Deze wordt in de bestuursrapportages 

en de jaarrekening 2020 aan uw bestuur en het algemeen bestuur geëvalueerd. 

Bijlagen 

 Kadernotitie 2020 - 2023 

 

 


