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Aan de raad.
Inleiding
De kadernota wordt jaarlijks opgesteld als onderdeel van de planning en controlcyclus. In de kadernota
gaan wij in op de actuele ontwikkelingen en de effecten daarvan op onze begroting. De kadernota is
het kader voor de uitwerking van de begroting 2018 die in november door de raad wordt vastgesteld.
Voorstel
1. De kadernota 2018-2021 voor kennisgeving aan te nemen
2. De begroting 2018 uit te werken conform de ontwikkelingen zoals opgenomen in de kadernota
2018-2021.
Beoogd effect
Een meerjarenperspectief voor de gemeente De Marne dat zowel inhoudelijk als financieel
kaderstellend is voor de op te stellen begroting 2018 en richtinggevend voor de jaren daarna.
Argumenten
1.1 Beleidsinhoudelijke en financiële richtinggevende kader
De kadernota vormt het beleidsinhoudelijke en financiële richtinggevende kader voor de
eerstvolgende door het college op te stellen begroting. Tevens geeft het een integraal financieel
beeld voor een termijn van vier jaar.
1.2 Ontwikkeling gemeentefonds
De financiële ruimte wordt voor een flink deel bepaald door de ontwikkeling van het
gemeentefonds. De actualisatie wordt gepubliceerd in de meicirculaire 2017. De effecten zijn
verwerkt in deze kadernota.
1.3 Sluitende begroting 2018 – 2021
Het sluitend hebben van de begroting 2018 en volgende jaren past binnen het financieel beleid dat
we hebben afgesproken en is in overeenstemming met de afspraken die met de Provincie zijn
gemaakt.

1.4 De algemene reserve voldoet meerjarig aan de norm
De stand van de algemene reserve voldoet gedurende de looptijd van het meerjarenperspectief
boven de norm.

Uitvoering
De uitgangspunten van deze kadernota verwerken we in de begroting 2018 waarbij ook de jaarschijven
2019 tot en met 2021 worden uitgewerkt. Deze begroting wordt in november a.s. aan de raad ter
besluitvorming voorgelegd.
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