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Onderwerp: Perspectievennota 2014 
 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij bieden wij u de perspectievennota 2014 aan. Deze perspectievennota 2014 is opgesteld als uitwerking 
van het collegemanifest “Samenwerken in Vertrouwen”. Dit stuk is tot stand gekomen uit vier verschillende 
verkiezingsprogramma’s. Aanvullend hebben we in de periode april – juni 2014 op verschillende manieren met 
andere fracties en met de gemeenteraad gesproken over draagvlak voor richtingen en keuzes.  
 
Het is onze ambitie om aandacht en invulling te geven aan alles wat wij met de beschikbare middelen 
nadrukkelijk wel gaan doen. In een periode van bezuinigen dreigt vaak het gevaar dat vooral de financiën 
bepalend zijn voor de discussie en ligt verschraling snel op de loer. Onze opgave is dat we juist moeten blijven 
werken aan de goede dienstverlening en aan de aantrekkelijke vestigingsplaats om te wonen en te 
ondernemen. Bruisende kernen zijn belangrijk voor aantrekkelijke dorpen en kernen ten behoeve van de 
inwoners, de dorpen, de ondernemers, de maatschappelijke instellingen. De titel van ons manifest geeft aan 
hoe we dat willen doen: in een samenwerking met de samenleving. De samenhang tussen bezuinigen, 
ombuigen, vernieuwen en ambitie mag niet verloren gaan. De focus moet daarbij primair zijn gericht op 
transformatie, creatief ontwikkelen en rolbewust handelen. 
 
De perspectievennota bevat de kaders voor de op te stellen begroting 2015 en verdere jaren. In de 
perspectievennota geven wij naast beleidsdoelen ook richting voor het op orde krijgen van het financiële 
huishoudboekje van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid om als college van Burgemeester en 
Wethouders, met deze perspectievennota een voorstel te doen aan de gemeenteraad, om alle middelen zo in te 
zetten dat we de ambities realiseren op een manier die past bij onze gemeente.  
 
Deze nota is daarmee een punt van waaruit we na het opstellen van de begroting verder kunnen debatteren 
over preciezere invulling en de manier waarop we de taken gaan uitvoeren. In de volgende fase van de 
kerntakendiscussie, die we dit najaar zullen opstarten, zijn wij van plan om met samen met de gemeenteraad 
verder na te denken over verantwoordelijkheden en rollen van de gemeente.  



Wij vertrouwen erop dat deze perspectievennota u als raad helpt in het verstrekken van de uitgangspunten en 
de kaders voor het college en wensen u een goede vergadering toe.  
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken P. Adema 
gemeentesecretaris burgemeester 
 


