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Geadviseerd besluit 

Richtinggevend vaststellen van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021. 

 

Toelichting op beslispunten 

Door vaststelling van het coalitieakkoord 2014-2018 heeft u het beleidskader geformuleerd voor 

deze raadsperiode. In het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 zijn de beleidsvoornemens nader 

uitgewerkt. Naast de realisatie van de voornemens uit het coalitieakkoord betrof dit maatregelen 

die wij moeten nemen als gevolg van externe ontwikkelingen die op ons af komen. Het 

meerjarenbeleidsplan is geen statisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten maken het 

noodzakelijk het plan jaarlijks bij te stellen. Daarom bieden wij u elk voorjaar een geactualiseerd 

meerjarenbeleidsplan aan, dat de basis vormt voor de komende begroting. Dit Meerjaren-

beleidsplan 2017-2021 vormt de derde actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 en 

dient als input voor de Begroting 2018.  

Bij een aantal reeds voorgelegde raadsvoorstellen is aangegeven dat de financiële gevolgen in het 

Meerjarenbeleidsplan verwerkt zouden worden. Daarnaast constateren wij dat een transitie van de 

organisatie noodzakelijk is,  om ambities, nieuwe taken en verantwoordelijkheden te kunnen 

realiseren. De consequenties hiervan zijn richtinggevend verwerkt in dit meerjarenbeleidsplan.  

  

Beoogd effect 

In het meerjarenbeleidsplan is per programma aangegeven welke visie we hebben, welke doelen 

we willen bereiken, welke activiteiten we daarvoor ontplooien en welke kosten dit met zich 

meebrengt. Het plan vormt de basis voor het beleid en de begrotingen voor met name de lopende 

coalitieperiode. 

 

Kader 

In artikel 4 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad de kaders voor de begroting 

vaststelt. Het gaat daarbij om de financiële kaders uit de voorjaarsnota, maar ook de beleidsmatige 

kaders. Deze beleidsmatige kaders zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. 
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Argumenten 

Het meerjarenbeleidsplan vormt de input van de beleids- en de begrotingscycli die we doorlopen. 

Op basis van de voornemens die in het meerjarenbeleidsplan zijn verwoord, wordt beleid 

ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Jaarlijks worden de voornemens voor dat jaar 

nader uitgewerkt in de begroting. Over de voortgang wordt u geïnformeerd middels de 

tussentijdse rapportages in de voor- en najaarsnota en in de jaarstukken. 

Door nu de kaders vast te stellen, kunnen we onze verwachtingen voor de komende jaren gelijk 

schakelen. Zoals gezegd is het meerjarenbeleidsplan geen statisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en 

nieuwe inzichten maken het noodzakelijk het plan jaarlijks bij te stellen. Daarom bieden wij u elk 

voorjaar een geactualiseerd meerjarenbeleidsplan aan, dat de basis vormt voor de komende 

begroting. 

 

De dynamiek en de complexiteit van de maatschappelijke ontwikkelingen, de genoemde ambities 

en nieuwe taken en verantwoordelijkheden vragen om een integrale manier van werken van de 

gemeentelijke organisatie, waarbij we doorlopend een afweging maken of we taken door andere 

partijen, met andere partijen of zelf moeten (laten) uitvoeren. De gemeentelijke medewerkers 

moeten hiertoe de kennis en kunde bezitten alsmede de verantwoordelijkheden en middelen die 

passen bij de uit te voeren taken. Het personeelsbestand moet passen bij de veerkrachtige 

organisatie die de gemeente wil zijn. Om de gemeentelijke organisatie optimaal te faciliteren in het 

uitvoeren van hun reguliere taken én bij deze (verander)opgaven moet de komende jaren in de 

organisatie geïnvesteerd worden. Er ligt een grote uitdaging om deze ambities en nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden te verwezenlijken. We zullen in de begroting 2018 voorstellen aan u 

voorleggen. 

 

Kanttekeningen 

Waar mogelijk zijn voorstellen tot vaststelling van (gewijzigd) beleid aangekondigd in het 

meerjarenbeleidsplan. Wanneer er op andere gebieden keuzes van de gemeente worden gevraagd, 

zullen wij die vanzelfsprekend aan u voorleggen. Dit kan leiden tot wijzigingen ten opzichte van het 

voorliggende meerjarenbeleidsplan.    

 

Draagvlak 

Het meerjarenbeleidsplan is voor een belangrijk deel gebaseerd op het coalitieakkoord. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan, vormt dit plan de basis voor de beleids- en 

begrotingscycli voor de komende jaren. 

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Financiële consequenties 

De in het meerjarenbeleidsplan opgenomen tabellen met lasten en baten per programma zijn 

gebaseerd op de door uw raad vastgestelde Begroting 2017 en de wijzigingen daarop zoals 

opgenomen in de Voorjaarsnota 2017. 

In het MJB hebben we geconstateerd dat een aantal nieuwe activiteiten niet binnen de 

beschikbare budgetten kunnen worden gerealiseerd. Er ligt een grote uitdaging om deze ambities 

en nieuwe taken en verantwoordelijkheden te verwezenlijken. We zullen in de begroting 2018 

voorstellen aan u voorleggen.    
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Juridische consequenties 

N.v.t. 

 

WMO-aspecten 

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan. 

 

Duurzaamheid 

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

N.v.t. 

 

Alternatieven  

Wanneer uw raad besluit dit meerjarenbeleidsplan niet vast te stellen, dan wordt het besluit over 

het te voeren beleid uitgesteld tot de jaarlijkse begrotingsbehandeling. 

 

 


