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Onderwerp:

Planning financieringsmodel

Opsteller:

Erika Hulst

Datum:

7-9-2020

Doel van agendering:
-

ter besluitvorming

Beschrijving:
De oorspronkelijke planning voor het berekenen van de deelnemersbijdrage is niet behaald. De planning
was erop gericht om dit tijdens deze vergadering aan u te presenteren. Twee essentiële bouwstenen
(discussie basistaken en U&H beleid) zijn nog niet gereed. Hiermee lopen we vertraging op de totale
planning. De planning blijft ambitieus en het is van belang om samen te zorgen dat deze planning
behaald wordt. Indien er nog meer vertraging optreedt, dan zullen we ten aanzien van de begroting
2022 een afwijkend proces moeten doorlopen. We zullen dan de begroting 2022 eerst op de oude manier
moeten opstellen, om vervolgens via een begrotingswijziging de nieuwe situatie vast te stellen. Dit is
niet wenselijk voor het bestuur en met name voor raden & staten erg verwarrend. In de memo vindt
nadere informatie over de huidige stand van zaken, openstaande punten en specifieke planning.
Meenemen colleges en raden


In het Dagelijks Bestuur is besproken om te voorbereiding van de colleges, een notitie of
presentatie te maken. Indien gewenst, kan Mw Baars aansluiten bij een collegevergadering
(november/december) om toelichting te geven op de komende veranderingen.



Raden en Staten kunnen aansluitend met een brief begin 2021 geïnformeerd worden, of waar
gewenst al met een mondelinge toelichting.



In april is de toelichtingsronde langs gemeenteraden over de begroting 2022. Voorstel is om aan
de griffies voor te leggen deze toelichting over zowel het financieringsmodel als de nieuwe
begroting, per gemeenteraad in te plannen. Ervaring leert dat de betrokkenheid en interactie op
die manier groter is dan bij een combinatie van raden.

Vervolgproces

Datum
MT

Klik hier als u een datum

Ter

Ter

kennisgeving

besluitvorming

☐

☐

☐

☐

wilt invoeren.

OR

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Beslispunten

DB

28-9-2020

☐

☒

AB

8-10-2020

☐

☒

Het Algemeen Bestuur wordt het volgende gevraagd:
-

In te stemmen met de gewijzigde planning voor berekening van de deelnemersbijdragen en
gesprekken/besluitvorming over de zachte landing

-

In te stemmen met het voorstel om de gesprekken over de zachte landing fysiek te laten
plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-maatregelen

Communicatie

Wanneer?
Intern

☐

Extern

☐

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.
Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bijlagen:


Memo financieringsmodel

Beslissing

Opmerking:

(indien van toepassing + invullen na

Ingestemd

vergadering)

Niet ingestemd ☐

☐

