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Voorstel:
Instemmen met de voorjaarsnota 2009 en deze vaststellen. 
 
 
Inleiding:
De voorjaarsnota wordt ieder jaar opgemaakt en geeft de bijstelling weer voor het lopende jaar, maar stelt 
ook de kaders voor de meerjarenbegroting, in dit geval 2010-2013.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Meicirculaire - In de voorjaarsnota is en kan geen rekening gehouden worden met de meicirculaire 
algemene uitkering gemeentefonds, omdat deze eerst eind mei verschijnt. Wel is grotendeels rekening 
gehouden met de effecten voor onze gemeente van het akkoord tussen het Rijk en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten over de aanpak van de economische crisis. Dit akkoord zal in de mei-circulaire 
uitgewerkt worden.
 
Alternatieven:
De opzet van de voorjaarsnota 2009 is in opzet gelijk aan die van vorig jaar. Dit betekent dat ook nu de 
algemene beschouwingen bij de voorjaarsnota worden gehouden. In de begrotingsvergadering in 
november kunt u vervolgens beoordelen hoe de door u gestelde kaders zijn verwerkt. 
Dan wordt ook (weer) bekeken of er mogelijk nog nadere keuzes gemaakt moeten worden. 

 
Financieel kader:
Ondanks het inzetten van enkele reserves (incidenteel en structureel), het opnemen van enkele 
taakstellende bezuinigingen en het niet toepassen van een inflatiecorrectie, kan nog geen sluitende 
meerjarenbegroting worden gepresenteerd. De taakstellende bezuinigingen zullen nog verder uitgewerkt 
moeten worden. Wij staan wel op het standpunt dat in november sprake moet zijn van een sluitende 
meerjarenbegroting.  
 
Wel moet rekening gehouden worden met enkele risico’s die nu nog niet vertaald zijn in de voorjaarsnota. 
Zoals de diverse infrastructurele projecten die nog als PM staan geraamd en de voorstellen met betrekking 
tot de Wmo die incidenteel uit een reserve worden gedekt maar die wellicht de komende jaren structurele 
gevolgen zullen hebben. Ook zijn onderdelen nog niet gehonoreerd in afwachting van nota’s en 



 
 
 

  

 
   

 

onderzoeken die nog in ontwikkeling zijn, waar wij eerst de uitkomst van af willen wachten, alvorens hier 
financiële middelen voor vrij te maken. 
Daarnaast is ook de economische crisis nog een belangrijke onzekere factor; de gevolgen daarvan zijn 
namelijk nog niet volledig te overzien. Waar dit binnen ons vermogen ligt anticiperen wij op de mogelijke 
effecten van de crisis. Daarnaast volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen die daar verband mee houden. 
Pas op termijn zal echter blijken wat de uiteindelijke impact van de crisis is op onze begroting, zowel wat 
betreft de diepgang als de lengte daarvan.  

 
 
Communicatie:
De gebruikelijke communicatie vindt plaats.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


