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Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u de Programmabegroting 2019-2022 aan.
Deze begroting is vooral een financiële vertaling van het beleid dat we al
hebben ingezet, inclusief een doorkijk naar 2022.
Basis voor deze begroting zijn de financiële en beleidsmatige kaders uit de
Kaderbrief 2018, zoals vastgesteld in uw vergadering van 5 juli 2018.
De begroting continueert het bestaande beleid en opgaven en volgt de
ingezette koers, inclusief de keuze voor een behoedzame en solide
financiële strategie.
Nieuwe accenten in het beleid volgen bij het opstellen van het
Bestuursprogramma, later dit jaar.
De behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 is nu voorzien in
de commissie Algemeen van 18 oktober a.s. en in de begrotingsraad van 8
november a.s.
Raadsbijeenkomst bestuursprogramma en behandeling begroting
Zoals we u bij de Kaderbrief 2018 hebben aangegeven, vinden we uw
betrokkenheid bij de totstandkoming van het bestuursprogramma cruciaal.
(brief van 20 juni 2018 over proces bestuursprogramma en
programmabegroting).
Graag organiseren we hiervoor, indien mogelijk op 16 oktober 2018,
voorafgaand aan de bespreking van deze Programmabegroting 2019-2022,
een raadsmarkt. Doel hiervan is de input van uw raad aan de voorkant mee
te nemen bij de opstelling van het Bestuursprogramma 2019-2022.
U ontvangt nog een separaat voorstel over de opzet en datum van de
raadsmarkt.
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De keuzes, die we in het Bestuursprogramma 2019-2022 gaan vastleggen,
wegen we integraal, inclusief de inbreng vanuit uw raad, en binnen het
financiële kader, af. De financiële ruimte is beperkt, ook in de komende
jaren. Naar aanleiding van het Bestuursprogramma komt er een voorstel om
de Programmabegroting 2019-2022 bij te stellen. We streven er naar het
Bestuursprogramma in december 2018 aan u aan te bieden voor
bespreking.
Deze begroting is de basis om de nadere afwegingen te maken, die nodig
zijn op weg naar het Bestuursprogramma 2019-2022.
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