
MOTIE'EEN KADER VOOR DE KADERNOTA'É¡trÉ/

De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 november 2O77;

Gehoord de beraadslagingen over de begroting 20L8;

Constateert dat:

de kadernota 2Ot8 in juni 2OL7 is voorgelegd aan de Commissie Middelen en vervolgens aan
de Gemeenteraad met de mededeling deze Kadernota te beschouwen als start van de
voorbereiding van de begroting2OLS, en met het besluit deze Kadernota 'ter kennisgeving
aan te nemen'.
op- en aanmerkingen van de gemeenteraad bij de behandeling van een nota die 'ter
kennisname'voorligt eveneens ter kennisname dienen te worden opgevat aangezien er geen
besluiten worden genomen.
gegeven het bovenstaande de behandeling van de kadernota 2018 is gereduceerd tot een
vrijblijvende d iscussie.

Overweegt dat:

het gewenst is dat de gemeenteraad ten behoeve van de voorbereiding van de begroting
richtinggevende uitspraken doet over de financiële kaders waar bij deze voorbereiding dient
te worden uitgegaan;
deze richtinggevende uítspraken het College 'grond onder de voeten'geeft bij haar
werkzaamheden voor deze voorbereiding;
besluitvorming over de financiële kaders in de kadernota de focus op de sturende functie van
de begroting vergroot, waardoor de díscussie over de begroting in de maand november
mogelijk nog meer'to the point' kan worden gevoerd.

Verzoekt het College:

de kadernota in de toekomst niet slechts voor te leggen 'ter kennisname' maar 'ter
bespreking', waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om het College aandachtspunten
mee te geven of motíes in te dienen waar bij de voorbereiding van de begroting rekening kan
worden gehouden;

daarbij tevens en ten minste een duidelijk voorstel te doen wat betreft de financiële kaders
(dat wil zeggen per programma het totaal van de uitgaven en van de inkomsten op
hoofdlijnen, dus behoudens technische wijzigingen), en hierover besluitvorming te vragen
aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:
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