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Omschrijving bijlagen: Kadernota

Onderwerp
De kadernota 2022 wordt hierbij door het college aangeboden ter voorbereiding op de algemene
beschouwingen van 7 juli 2021.
Besluit
De kadernota dient als basis voor een opiniërende discussie en hoeft niet te worden vastgesteld.
Samenvatting
Hierbij bieden wij u de kadernota 2022 ter bespreking aan. In deze nota zijn op hoofdlijnen de beleidsmatige
en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 – 2025
opgenomen. In de kadernota is een overzicht opgenomen van MeerJarenInvesteringsProjecten. Gezien de
huidige financiële situatie is hier de nodige voorzichtigheid betracht.
Relatie met Programmabegroting/beleid
De kadernota is een belangrijk instrument voor uw raad om de uitganspunten voor het toekomstige
gemeentelijke beleid te formuleren. De uitkomst van de te voeren algemene beschouwingen zullen voor ons
de basis zijn voor het opstellen van de ontwerp – begroting 2022 die wij u in november aanstaande ter
vaststelling zullen aanbieden.
In dit verband is het goed op te merken dat het financieel perspectief van gemeente Westerwolde voor de
komende jaren nog steeds om een “voorzichtig” financieel beleid vraagt. Noodzakelijke investeringen in o.a.
ruimtelijk- en gebouwenbeheer, onderhoud van overige kapitaalsgoederen, IHP onderwijs, mogelijke
negatieve herverdeeleffecten van het Gemeentefonds en verhoogde bijdragen aan wethouderspensioenen
en ODG vragen grofweg 3,5 miljoen euro per jaar extra. Hiervoor kan nu nog geen dekking worden
aangewezen.
Omdat ook de algemene bestemmingsreserve nabij de kritische ondergrens zit, zijn er zijn meer
maatregelen nodig als we de huidige dienstverlening en voorzieningenniveau in onze gemeente in stand
willen houden. Er is de afgelopen jaren bijna voortdurend bezuinigd en alhoewel het college naast
voornoemde bezuinigingen op het sociaal domein kritisch wil kijken naar het strategisch vastgoed, is het
voor ons onontkoombaar om te kijken naar inkomensverhogende maatregelen om ook op langere termijn
een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Motivering / alternatieven

Financiën
Zie relatie met programmabegroting.
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Aanpak / uitvoering
Na de algemene beschouwingen van 7 juli 2021 worden de uitkomsten verwerkt in de programmabegroting
2020-2023.

Wedde, 25 mei 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
Gemeentesecretaris

J.W. Velema,
burgemeester
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