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Betreft: vragen ex artikel 37 RvO over de Voorjaarsnota 2015.  

 

 

Geacht college, 

 

DNA wil een aantal vragen ex artikel 37 RvO stellen ten aanzien van de Voorjaarsnota 2015.   

Als opmaat naar deze vragen wijzen wij hierbij op onderstaande passage uit de Programmabegroting 
2015.  
 
Citaat:   
 

“Onze gemeentelijke veranderopgave is echter niet beperkt tot alleen het sociale domein. Het in 
maartgepresenteerde overdrachtsdocument schetst ook voor de komende jaren majeure 
veranderingen in het fysieke  domein, op het gebied van economie en arbeidsmarkt en het bestuurlijk 
domein, ingegeven door een geleidelijk veranderende samenleving. Deze plaatsen, zoals ook al in het 
overdrachtsdocument aangegeven, ons als college én raad voor een complexe startsituatie, zeker als 
we hieraan nog de noodzaak van een nieuwe financiële opgave alsmede een aantal ongewisheden op 
het gebied van grond- en vastgoedexploitaties en op het gebied van de algemene uitkering koppelen. 
Dit alles vraagt om een zorgvuldig inhoudelijk debat met uw raad, maar nadrukkelijk ook gezamenlijk 
met onze stad, gericht op de voorjaarsnota 2015 en vervolgens verankering in de 
programmabegroting voor 2016. 
 
Een debat waarin de raad eerst bepaalt hoe het proces tot de voorjaarsnota 2015 en 
programmabegroting 2016 wordt ingericht, vervolgens met de stakeholders in de stad gekeken wordt 
naar de invulling van de inhoud en vervolgens de inhoud terugkomt bij de raad om vast te stellen. 
 
Er moeten dus nadrukkelijk keuzes worden gemaakt over het invullen van de ambities uit het 
coalitieakkoord en, in samenhang daarmee, over het al dan niet voortzetten van taken en activiteiten 
op het huidige niveau. Ook bij het maken van deze keuzes, die hun beslag krijgen in de voorjaarsnota 
2015, willen wij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen van deze stad betrekken. Wij 



zullen hiervoor een traject op maat ontwerpen, dat maximaal recht doet aan onze opvattingen over 
burgerparticipatie. 
 
Om aan de hier geschetste trajecten een stevige impuls te geven, hebben wij in de begroting voor 
2015 een bedrag van € 0,2 miljoen opgenomen om een en ander te faciliteren. Wij komen tijdig met 
voorstellen naar de raad waarin wij de trajecten hebben uitgewerkt en de inzet van de daarvoor 
bestemde middelen geconcretiseerd.” 
 
Einde citaat.  
 
Bij de begrotingsbehandeling op 13 november jongstleden hebben veel fracties aandacht gevraagd 
voor een  zorgvuldig proces ten aanzien van de Voorjaarsnota 2015 want daarin zouden  immers 
belangrijke keuzes gemaakt worden. Met name DNA heeft nadien diverse malen aandacht gevraagd 
voor de totstandkoming van deze nota en de wijze waarop dit vorm en inhoud zou krijgen.  In het 
raadsbesluit van 29 januari 2015 over de inrichting van de planning en controlecyclus 2015 wordt de 
Voorjaarsnota 2015 nog met “naam en toenaam” genoemd.   Tot onze verbazing schrijft u bij brief 
van 24 februari 2015 dat de Kadernota 2015 (blijkbaar de nieuwe benaming van de Voorjaarsnota 
2015) in de raadsvergadering van juli wordt behandeld. U vraagt om meer tijd om interne en externe 
afstemming te verkrijgen.   

In de afgelopen presidiumvergadering is  van de zijde van DNA aangegeven dat de intenties die bij de 
begrotingsbehandeling zijn uitgesproken met betrekking tot een goed afgewogen proces in de knel 
gaan raken.  Bijkomend aspect is nog dat we geen zicht hebben op de majeure beslissingen die de 
gemeenteraad gaat nemen in juli of bij de begroting van 2016. En zijn dit separate besluiten en hoe 
krijgen deze een plek op de raadsagenda c.q. raadsplanning? 

Kortom, veel vragen die ons als lid van de gemeenteraad aangaan en waarover op korte termijn 
uitsluitsel zou moeten  komen om tot een constructieve  bestuurlijke afweging te geraken.   

DNA verzoekt de aankomende commissievergaderingen te gebruiken om met de portefeuillehouders 
van gedachten te wisselen over de wijze waarop  het proces naar de gemeenteraadsvergadering van 
juli en/of begrotingsbehandeling wordt voorgegeven en ons inzicht te geven  in de uitwerking van de 
intenties die uit voorgaand citaat blijken. Maar ook om aan te geven waarover besluitvorming  gaat 
plaatsvinden.  

We zien uw antwoord  of procedurevoorstel graag voor de start van de commissiecyclus van april 
tegemoet.  
 
Fractie DNA,  
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