
Raadsvoorstel

Raadsnummer: 2020-060 Zaaknummer: 1063855
Onderwerp: Raadsvoorstel en Besluit concept-programmabegroting 2021-2024
Korte inhoud: Via dit voorstel wordt de raad meegenomen in de vervolgstappen in het proces 

die moet leiden tot vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 op 12 
november 2024. In deze begroting is een bezuiniging op het sociaal domein 
opgenomen van 2,6 miljoen. Speciale aandacht in dit voorstel heeft de wijze 
waarop het college het proces van participatie over deze bezuinigingen wil 
vormgeven.

Datum B&W: 8 september 2020 Portefeuillehouder: Wethouder Oosterwijk

Voorstel
1. kennis te nemen van de concept-programmabegroting 2021-2024
2. in te stemmen met het voorgestelde (participatie)proces over deze concept-programmabegroting 
2021-2024

Inleiding
In de Voorjaarsbrief hebben wij u geïnformeerd over het proces tot het vaststellen van de definitieve 
programmabegroting 2021-2024 in november. Via dit raadsvoorstel bieden wij u de concept-
programmabegroting 2021-2024 aan. Dit document zal samen met de raadsvoorstellen over de 
transformatie in het sociaal domein en de bezuinigingen in het sociaal domein, na behandeling in de raad 
op 24 september, op 25 september vrij worden gegeven voor participatie.

De concept-programmabegroting 2021-2024 sluit in 2024 op nul zonder de OZB extra te verhogen. Dit is 
voornamelijk het gevolg van ons voorstel om grote besparingen op het sociaal domein te gaan realiseren. 
In het raadsvoorstel over het transformatieplan en de bezuinigingen in het sociaal domein is dit voorstel 
nader uitgewerkt. 

In de Voorjaarsbrief schreven wij u dat wij de begroting eind november wilden agenderen voor uw raad. 
Na overleg met de provincie bleek dat vaststelling na 15 november zou leiden tot preventief toezicht door 
de provincie. In overleg met uw raad is besloten om de definitieve vaststelling van de 
programmabegroting te agenderen in uw raadsvergadering van 12 november 2020. 

In dit raadsvoorstel gaan wij verder in op welke wijze wij het participatieproces vorm willen geven.

Beoogd effect
Door in te stemmen met deze voorstellen wordt het proces opgestart om te komen tot vaststelling van de 
definitieve programmabegroting 2021-2024 op 12 november 2020. Op deze wijze wordt het voor de 
samenleving ook mogelijk om haar mening kenbaar te maken; niet alleen over de begroting maar ook 
over het transformatieplan en de voorgenomen bezuinigingen op het sociaal domein. Uw raad kan hierna 
op 12 november 2020 een afgewogen beslissing nemen over deze begroting. Op deze wijze kunnen wij 
de begroting voor 15 november (wettelijke termijn) naar de provincie sturen.

Participatie
Algemeen



In onze voorjaarsbrief hebben we kaders voor deze begroting uiteengezet. Vergelijkbare kaders gelden 
ook voor het participatieproces. Beknopt weergegeven zijn het de volgende:

 Een structureel sluitende Programmabegroting 2021-2024
 Geen aanvullende OZB-verhoging
 Het te bezuinigen bedrag specifiek op het sociaal domein bedraagt € 2,6 miljoen structureel, 

waarvan een aanzienlijk deel op de open einde regelingen (Jeugdwet, WMO en Participatiewet.

Een fysieke bijeenkomst met inwoners en betrokken partijen achten wij vanwege de coronapandemie niet 
verantwoord. Wij vinden het wel van belang dat een ieder zijn inbreng kan leveren. En dat uw 
gemeenteraad deze inbreng kan meenemen in de afwegingen bij de definitieve vaststelling van de 
Programmabegroting 2021-2024. Wij kiezen er daarom voor de maatschappelijke partijen gericht te 
consulteren. Daarnaast zullen wij op sociale media en in gedrukte media inwoners en andere 
belangstellenden informeren over de plannen en de inspraakmogelijkheden daarbij. Het tijdspad van de 
participatie is zodanig gekozen dat bij de aanbieding van de definitieve programmabegroting 2021-2024 
aan u op 30 oktober ook de uitkomsten van de participatie en onze reactie hierop aan u worden 
aangeboden. Op deze wijze kunt u de uitkomsten van de participatie meenemen in uw afweging over het 
vaststellen van de programmabegroting.

Gerichte consultatie maatschappelijke partijen
Met diverse partijen voeren wij de komende periode specifieke gesprekken. Daarnaast sturen wij op 25 
september de bijgevoegde brief naar de betrokken maatschappelijke partijen met het verzoek hier uiterlijk 
7 oktober op te reageren. De brief gaat over de voorgestelde transformatie en bezuinigingen in het 
sociaal domein. In de brief worden de volgende een aantal specifieke vragen gesteld en worden partijen 
gevraagd om een algemene reactie op de stukken.

Algemene participatie
Op sociale media en in gedrukte media zullen we inwoners en andere belangstellenden informeren over 
de plannen en de inspraakmogelijkheden daarbij. We plaatsen onder andere een artikel over de 
begroting en de bezuinigingsvoorstellen. In dit artikel zal ook duidelijk worden gemaakt op welke wijze 
men kan reageren op de voorstellen.

Vervolg
Na het participatieproces zullen wij de reacties betrekken bij onze besluitvorming en onze voorstellen aan 
u over de definitieve programmabegroting 2021-2024. Bij het aanbieden van deze begroting op 30 
oktober zullen wij ook aangeven hoe wij met de reacties zijn omgegaan. Vaststelling van de begroting 
kan dan plaatsvinden in uw vergadering van 12 november.

Bijlagen
1. Concept-programmabegroting 2021-2024
2. Consulterende brief aan de maatschappelijke partijen

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong de heer mr. drs. G.D. Renkema



RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-060

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 8 september 2020;

gelet op gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Financiële verordening van de gemeente 
Nijkerk

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de concept-programmabegroting 2021-2024
2. in te stemmen met het voorgestelde (participatie)proces over deze concept-programmabegroting 
2021-2024

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.24 september 
2020,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA


