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Datum vergadering

16 juni 2011

Nr.

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot vaststelling van de kadernota "Samen Kiezen 2012-2015"

Portefeuillehouder

wethouder ir. C.J. Almekinders
Samenvatting

De kadernota "Samen Kiezen 2012-2015" geeft een sluitend meerjarenperspectief aan. In de periode 2012 2015 wordt oplopend van € 300.000 in 2012 tot € 500.000 in 2015 bezuinigd op de voorzieningen. Dit nieuwe
vertrekpunt biedt ook een goede basis om aan de hand van een visietraject samen met instellingen,
verenigingen en instellingen keuzes te maken in de te voeren kerntakendiscussie.

Aan de raad,
Hierbij bieden wij u aan de kadernota “Samen Kiezen 2012 -2015”. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud
van de nota, die een sluitend meerjarenperspectief biedt. De kadernota schetst in hoofdlijnen het perspectief voor
de periode 2012-2015, en vormt een belangrijke basis voor de begroting 2012.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat een strategische beleidsvisie moet worden ontwikkeld waarin is vastgelegd
hoe de toekomst van de gemeente Sluis zowel in ruimtelijk-economische, als in sociaal maatschappelijke zin
gestalte moet worden gegeven. Rekening dient daarbij gehouden te worden met de financiële en demografische
ontwikkelingen. De inmiddels door ons in ontwerp vastgestelde visie “Samen Goed” bevat een strategische
koersbepaling voor de komende jaren, en vormt de basis voor toekomstige politieke en integrale keuzes. Het
zoeken van evenwicht tussen ambitie (alles kan) en financiën (niets kan). Dat is ook kenmerkend voor deze
kadernota die op hoofdlijnen voorstellen bevat voor nieuw beleid, zowel wat betreft ruimtevragende maatregelen als
ruimtescheppende maatregelen.
In het meerjarenperspectief van de begroting 2011 was afgaande op signalen die ons bereikten vanuit het Rijk en
de VNG uitgegaan van een taakstellende bezuiniging van € 1.725.000 in 2012 tot € 3.363.000 in 2015. De
bezuinigingen zullen, zoals nu het bestuursakkoord luidt, voor het grootste deel pas na 2012 op ons afkomen en
vinden niet via de zogenaamde algemene uitkering plaats, maar via de decentralisatie van taken. Deze kadernota
bevat bezuinigingsvoorstellen op het terrein van de voorzieningen oplopend van € 300.000 in 2012 tot € 500.000 in
2015.
Bij het opstellen van de kadernota is rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2010 en
voorjaarsnota 2011.
Dit perspectief biedt uw raad en ons college de ruimte om samen met verenigingen, instellingen en burgers niet
alleen de toekomstvisie en de daarop gebaseerde ruimtelijke structuurvisie en het WMO beleidsplan vast te stellen,
maar ook een zorgvuldige kerntakendiscussie te voeren. Daarbij kunnen dan gezamenlijk keuzes gemaakt worden
en kunnen de bakens tijdig worden verzet voor een nieuwe koers richting 2025.
Wij stellen u voor de kadernota 2012-2015 vast te stellen.
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Oostburg,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De secretaris,

De burgemeester,

J. Dijkstra

J.F. Sala

Bijlage(n):
a. Kadernota “Samen Kiezen 2012-2015”

Ter inzage liggende stukken:
1.
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17-05-2011;

gelet op artikel 3a van de Financiële verordening Sluis 2007 en op de bepalingen van de Gemeentewet;;

BESLUIT:

de kadernota 2012-2015 vast te stellen

Sluis, 16 juni 2011
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

mr. P.T.G. Claeijs

J.F. Sala

