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Onderwerp
Vaststellen Afwegingskader West Betuwe Financieel in evenwicht
Beslispunten
1. Vaststellen Afwegingskader West Betuwe in Financieel Evenwicht
2. Dit afwegingskader te gebruiken bij het wegen en toetsen van begrotingsvoorstellen die moeten
leiden tot een meerjarig structureel evenwichtige begroting.
Inleiding
Naar aanleiding van de informatienota “West Betuwe financieel in evenwicht’ (IN061), die het college
in Mei 2020 aan de raad heeft gezonden, is door uw raad de raadswerkgroep ‘Financieel evenwicht
West Betuwe’ ingesteld. Deze raadswerkgroep is in de afgelopen maand een drietal keer bijelkaar
geweest. Doel van deze bijeenkomsten was te komen tot het opstellen van een conceptafwegingskader, waaraan alle beleidsvoorstellen en ombuigingsvoorstellen kunnen worden gewogen
en getoetst om te komen tot een meerjarige sluitende begroting.
Besluitgeschiedenis
Het instellen van de raadswerkgroep ‘Financieel evenwicht West Betuwe dd 18 juni 2020
Beoogd effect
Met het formuleren en vaststellen van dit afwegingskader is een instrument gemaakt dat dient als
wegings- en toetsingsinstrument voor begrotingsvoorstellen; hiermee worden college en raad in staat
gesteld deze begrotingsvoorstellen op een aantal belangrijke aspecten te kunnen beoordelen; op basis
van deze beoordeling kunnen keuzes gemaakt worden die uiteindelijk moeten leiden tot een begroting
die meerjarig structureel in evenwicht is
Argumenten
1. Afwegingskader
Een afwegingskader brengt alle aspecten die met een ombuigingsvoorstel op een gestructureerde
manier in beeld. Dit om de gemeenteraad van de relevante informatie te voorzien die zij nodig
heeft om de politieke discussie en besluitvorming over die ombuigingsvoorstellen goed te kunnen
voeren.
Een deel van deze informatie is feitelijk van aard en is nodig om als besluitvormer een compleet
overzicht te krijgen. Een ander deel is inhoudelijk en omschrijft de relatie tussen het
ombuigingsvoorstel, de strategische keuzes en het ambitieniveau van de gemeente.
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De waardering van die relatie is onderdeel van genoemde politieke discussie en besluitvorming.
Dit afwegingskader wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd; bij vaststelling
zal dit vervolgens gebruikt worden bij het beoordelen van de begrotingsvoorstellen in het proces te
komen tot een meerjarig structureel begrotingsevenwicht. Het resultaat van dit proces zal aan de
raad worden voorgelegd in de vorm van de concept-begroting 2021 en de meerjarenramingen
2021-2024 in de eerste week van november van dit jaar.
Kanttekeningen
Duurzaamheid
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties
Uitvoering
Planning
De planning is erop gericht dat , na de vaststelling, dit afwegingskader gebruikt gaat worden om de
beleidsvoornemens en/of bezuinigingsvoorstellen te wegen en te toetsen. Het resultaat van dit proces
zal aan de raad worden voorgelegd in de vorm van de concept-begroting 2021 en de
meerjarenramingen 2021-2024 in de eerste week van november van dit jaar.
Evaluatie
Communicatie
Juridische zaken
Voor alle taken en activiteiten brengt de gemeenteraad jaarlijks op de begroting bedragen aan die hij
daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden
(Gemeentewet artikel 189 lid 1). De gemeenteraad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is
(Gemeentewet artikel 189 lid 2), hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk kan worden gemaakt dat
het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Het college van
burgemeester en wethouders biedt jaarlijks de raad een ontwerp begroting met toelichting en
meerjarenraming aan ter vaststelling (Gemeentewet artikel 190 lid 1). De raad stelt de begroting vast
in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient (Gemeentewet artikel 191 lid 1).

De gemeenteraad van West Betuwe
De griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter van de raadswerkgroep Financieel Evenwicht,
Ashley Karsemeijer
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de raadswerkgroep Financieel Evenwicht;
besluit:
1. tot het vaststellen van het Afwegingskader zoals dat is omschreven in de bijlage;
2. Dit afwegingskader te gebruiken bij het wegen en rubriceren van begrotingsvoorstellen die moeten
leiden tot een meerjarig structureel evenwichtige begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 7 juli 2020, nummer 2020/095
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop
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