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Geadviseerd besluit
1. Vaststellen van de herziene programma- en productindeling;

2. Vaststellen van het Perspectiefnota 2018-2022.

Toelichting op beslispunten
1. Wij stellen voor een wijziging door te voeren in de gehanteerde programma- en productindeling. 

Wij vragen hierbij uw instemming met deze herziening.

2. In het coalitieakkoord 2018-2022 is het beleidskader geformuleerd voor deze raadsperiode. De 

Perspectiefnota 2018-2022 geeft op basis van het coalitieakkoord, op hoofdlijnen, de richting 

aan voor de komende vier jaren. 

Het is de bedoeling dat de raad op basis van de perspectiefnota kaders meegeeft aan het 

college. Deze kaders zijn leidend bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar. 

Jaarlijks zal de perspectiefnota worden geactualiseerd. Zo nodig kan dat leiden tot bijstelling 

van de koers.

Beoogd effect
Met ingang van deze coalitieperiode hanteren wij drie programma’s: Samenleving, Omgeving en 

Organisatie. In deel I van de perspectiefnota is uitgewerkt hoe de uitgangspunten van het 

coalitieakkoord zich vertalen binnen deze programma's. 

Per programma zijn een aantal thema’s uitgewerkt. Per thema benoemen we onze ambities en 

uitdagingen, onze doelen, wat we gaan doen om deze doelstellingen te realiseren, met wie we dat 

doen en welke alternatieve financieringsbronnen we daarbij zouden kunnen aanboren. Kortom: 

waar het gemeentebestuur het verschil wil en kan maken. In de begroting werken we de thema’s 

verder uit in producten.
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Kader
1. In artikel 2 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad bij aanvang van iedere 

raadsperiode een programma-indeling en een onderverdeling van de programma’s in producten 

voor die raadsperiode vaststelt.

2. 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 de perspectiefnota.

Argumenten
1. In de raadsbrief Actuele informatie in de aanloop naar de perspectiefnota (nr. 75488) heeft u 

reeds het voorstel voor de nieuwe programma- en productindeling met bijbehorende 

argumentatie ontvangen. 

2. De perspectiefnota is van een ander detailniveau dan het meerjarenbeleidsplan. De 

perspectiefnota is op hoofdlijnen. Het is de bedoeling dat de raad op basis van de 

perspectiefnota kaders meegeeft aan het college. 

De perspectiefnota vormt de input van de beleids- en de begrotingscycli die we doorlopen. Op 

basis van de ambities die in de perspectiefnota 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. In samenspraak met de agendacommissie en de rekeningcommissie wordt 

de planning- en controlcyclus verder geoptimaliseerd.

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

schakelen. De perspectiefnota 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 

geactualiseerde perspectiefnota aan, dat de basis vormt voor de komende begroting. Zo nodig 

kan dat leiden tot bijstelling van de koers.

Kanttekeningen
1. N.a.v. genoemde raadsbrief hebben we geen kanttekeningen van uw raad ontvangen.

2. Waar mogelijk zijn voorstellen tot vaststelling van (gewijzigd) beleid aangekondigd in de 

perspectiefnota. 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 

de voorliggende perspectiefnota.   

3. In lijn met de bestuursstijl zoals verwoord in het coalitieakkoord én zoals de verschillende 

raadsfracties hebben meegegeven in de juniraad, wordt bij nieuwe plannen, de verdere 

uitwerking van bestaande plannen en uitvoering inwoners, organisaties en ondernemers 

betrokken. Het is de ambitie van het college dit steeds beter zichtbaar te maken in 

raadsvoorstellen en de verantwoording over de uitvoering. 

Draagvlak
1. In de door u in juni ontvangen raadsbrief ‘Actuele informatie in de aanloop naar de 

perspectiefnota’ (nr. 75488) heeft u reeds het voorstel voor de nieuwe programma- en 

productindeling met bijbehorende argumentatie ontvangen. Hierop hebben we geen 

kanttekeningen van uw raad ontvangen;

2. De perspectiefnota is voor een belangrijk deel gebaseerd op het coalitieakkoord.
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Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van de perspectiefnota vormt dit plan de basis voor de beleids- en begrotingscycli 

voor de komende jaren.

Communicatie
Deze perspectiefnota is het eerste document binnen de begrotingscyclus dat wij als webpublicatie 

aanbieden. Wij hopen daarmee een stap te zetten naar beter toegankelijke en beter leesbare 

documenten. Wij horen graag van u of wij in deze opzet zijn geslaagd!

Financiële consequenties
De in de perspectiefnota opgenomen tabellen met lasten en baten per programma en product zijn 

gebaseerd op de door uw raad vastgestelde Begroting 2018, de wijzigingen daarop zoals 

opgenomen in de Voorjaarsnota 2018 en een aantal wijzigingen op bestaand beleid zoals verwoord 

in de raadsbrief Actuele informatie in de aanloop naar de perspectiefnota (nr. 75488) (formatie-

uitbreiding wethouder, Meicirculaire en Leerlingenvervoer).

Verder zijn in de perspectiefnota de financiële consequenties van het in deel 1 uitgewerkte 

'inhoudelijk perspectief' weergegeven. Er ligt een grote uitdaging om de ambities te 

verwezenlijken. We leggen in de Begroting 2019 voorstellen aan u leggen.   

Juridische consequenties
N.v.t.

WMO-aspecten
Zie hiervoor de perspectiefnota.

Duurzaamheid
Zie hiervoor de perspectiefnota.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
Wanneer uw raad besluit deze perspectiefnota niet vast te stellen, dan wordt het besluit over het te 

voeren beleid uitgesteld tot de jaarlijkse begrotingsbehandeling.
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