AMENDEMENT op voorgesteld besluit “Kadernota 2021 – 2024”

Alle voorgestelde besluitpunten worden geschrapt, en vervangen door:
1

2A

2B

De kadernota te beschouwen als relevant discussiestuk, dat mede
positiebepalend is voor de wijze waarop de raad de komende maanden keuzes
gaat maken gericht op een verstandige begroting in het najaar.
Het college te verzoeken een agenda op te stellen om, meteen na publicatie van
de Meicirculaire 2020, over de belangrijkste keuzes binnen cruciale
beleidsterreinen en over beleidsterreinen heen inhoudelijk met de raad van
gedachten te wisselen, zodanig dat de raad uiterlijk augustus van dit jaar op
hoofdlijnen goed geïnformeerde kaders kan stellen voor de volgende begroting.
Voor die kaderstelling in ieder geval de volgende onderwerpen als essentieel aan
te merken:
1. Financiële gevolgen van de coronacrisis
2. Kostenbeheersing in het sociaal domein
3. Investeringswensen in het kader van Lelystad Next Level

Ondertekening:

Van der Herberg

TOELICHTING
De kadernota is geschreven toen nog weinig bekend was over de Covid-19 crisis, of over de
maatschappelijke, economische, culturele en gezondsheidsconsequenties daarvan. Ook was
op dat moment nog geen enkel zicht op hoe het Rijk de grote onevenwichtigheden in de
financiering van gemeenten, die in 2019 zijn ontstaan, zou kunnen of willen oplossen. Dat
inzicht bestaat nog steeds niet. Binnenkort verschijnt de Meicirculaire, die meer
duidelijkheid kan verschaffen.
Dit amendement stelt besluitvorming enkele maanden uit, zodat de raad kaders kan stellen
op basis van vollediger informatie. Merk op dat dit het College niet ontslaat van het
uitvoering geven aan gedane toezeggingen, zoals de toezegging om op zeer korte termijn
een “Aanpak Sociaal Domein” aan de raad voor te stellen.
Lelystad zou hier absoluut niet uniek in zijn. Veel gemeenten hebben al besloten om dit jaar
geen kadernota uit te brengen, of deze uit te stellen, of om alleen de autonome
ontwikkelingen op te nemen.

