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Inleiding:
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2013. Deze kent een nieuwe opzet. Tot op heden was de Voorjaarsnota
vooral gericht op het lopende jaar (voortgangsrapportage) en de financiën (actualiseren begroting met
meerjarige doorkijk). Nu ligt de nadruk ook op het in beeld brengen van beleidsmatige ontwikkelingen
en het maken van meer strategische keuzes. We verleggen de focus van de details naar de
hoofdlijnen.
Argumenten:
Conform de Planning en Control cyclus wordt u de Voorjaarsnota 2013 aangeboden.
Kanttekeningen:
De meicirculaire is nog niet verschenen op het moment van verzending van de Voorjaarsnota aan uw
raad. De verwachte uitkomsten van de circulaire zijn in het saldo verwerkt.
Alternatieven:
Het staat uw raad vrij om andere keuzes te maken. De uitkomsten hiervan dienen dan in het
(financiele) meerjarenperspectief te worden meegenomen.
Financiële dekking:
Samengevat ontstaat het volgende geactualiseerde meerjarenperspectief 2013-2017 wat als
belangrijk kader geldt voor de programmabegroting 2014-2017.
(bedragen in euro's; - = nadeel)
Saldo incl. verwachte uitkomst meicirculaire

2013
17.000

2014
16.000

2015
-877.000

2016
-853.000

2017
-853.000

Het gevolg van het verwachte tekort m.i.v. 2015 houdt in dat we niet kunnen wachten tot de nieuwe
raad volgend jaar is aangetreden maar dat we gelijk moeten starten met een nieuw
bezuinigingstraject.
Hiervoor zullen u nadere voorstellen worden gedaan bij de behandeling van de begroting 2014-2017.
Communicatie:
Via persbericht is over de Voorjaarsnota gecommuniceerd.
Vervolg:
De uitganspunten uit de Voorjaarsnota 2013 worden meegenomen bij de samenstelling van de
begroting 2014-2017.
Bijlagen:
Voorjaarsnota 2013.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer 83;

besluit:

vast te stellen
de Voorjaarsnota 2013.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 juni 2013.

De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
N.A. IJnema MSc

