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gemeente Tynaarlo 

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2009, agendapunt 10 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 juni 2009 
 
Onderwerp: Perspectieven nota 2009 
 
Portefeuillehouder:           H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar:     J. Homans 
Doorkiesnummer:                 0592 – 266 670 
E-mail adres:                        j.homans@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit:  

1) De perspectievennota 2009 vaststellen als kader voor de begroting 2010 en de jaren   
2011 – 2013.  

2) Oplossingsrichtingen aangeven voor het realiseren van een sluitende begroting 2010 en 
de jaren 2011-2013. 

 
Bijlagen:  

- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Perspectievennota (reeds in uw bezit) 

 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In de cyclus van begroten en realisatie vormt de perspectievennota een kader dat door de gemeenteraad 
wordt vastgesteld . Deze perspectievennota 2009 is een kader voor de aanstaande begroting 2010 en de 
bijbehorende meerjarenbegroting 2011-2013. 
Naast de perspectievennota wordt voor het lopende begrotingsjaar de voortgang en de actualisatie 
gemeld in de Voorjaarsnota en de Najaarsnota, en tenslotte de realisatie in de Jaarrekening. 
 
De kaders in de perspectievennota zijn onder te verdelen in: 

- Financiele kaders die dienen om de begroting voor de komende jaren op te stellen; 
- Kaders voor (richting van) inzet middelen voor nieuw beleid;  
- Kaders voor gewenste maatschappelijke effecten en doelen voor de komende jaren; 
- Kaders voor het proces van gereedkomen van belangrijke discussie en beleidstukken die in het 

komende jaar op de agenda van de gemeenteraad moeten komen. 
 
 
 
De eerste perspectievennota 
In 2009 wordt de eerste perspectievennota opgesteld, die als kader geldt voor de begroting 2010 en de 
jaren daarna. 
In deze eerste perspectievennota wordt ingegaan hoe de kaders, die hierboven zijn genoemd, vorm 
kunnen gaan krijgen. Voor het eerste jaar zijn de kaders wat betreft de Financiele kaders en de kaders 
voor de (richting) van inzet middelen voor nieuw beleid uitgewerkt.  
 
In deze eerste perspectievennota zijn de andere kaders, voor gewenste maatschappelijk effecten die als 
doel moeten worden gesteld en voor het proces van gereedkomen en behandeling van discussie en 
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beleidsstukken nog niet gereed. Wel wordt over een plan van aanpak gesproken met de raadswerkgroep 
Planning & Control. 
 
Doel van de perspectievennota is om ten opzichte van de huidige producten in de P&C cyclus (kaderbrief 
en VJ nota) duidelijker een onderscheid te maken in 

- de rapportage over de voortgang van het lopende begrotingsjaar in de VJ nota (die dus ingaat op 
de financiele voortgang en de voortgang van bereiken van doelen en werkzaamheden) 

- de kaders voor de komende jaren, waaronder de begroting van het komende jaar, waarbij zowel 
de financiële kaders, de beschikbare financiële middelen en intensiveringen en nieuw beleid 
worden aangegeven, maar ook kaders worden ontwikkeld voor maatschappelijke effecten en voor 
planning van bespreking en behandeling van belangrijke producten voor de gemeenteraad in het 
volgende jaar. 

 
 

Vervolgprocedure 

Na uw besluitvorming zullen wij de begroting 2010 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2011-2013 
opstellen, en die in het najaar aan uw gemeenteraad voorleggen ter behandeling. 

Financiële consequenties 

Staan opgenomen in de Perspectievennota 2009. 
 

Adviezen 

Geen 

Gevraagd besluit 

1) De perspectievennota 2009 vaststellen als kader voor de begroting 2010 en de jaren   2011 – 
2013.  

2) Oplossingsrichtingen aangeven voor het realiseren van een sluitende begroting 2010 en de jaren 
2011-2013. 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A van Zuilen,                                         burgemeester. 
 
 
 
drs. M .G.J.Nijhuis-Quanjel,                     secretaris a.i. 


