Aan: de Raad

Betreft: Aanbieding Begroting 2020

Inleiding
In het kader van de budgetcyclus biedt het college u ter behandeling en vaststelling aan, de
Begroting 2020 (en een set bijlagen). De begroting wordt in uw vergadering op 4 november
as. besproken.

Begroting 2020
Het college is verheugd u, in navolging op de Voorjaarsnota 2019, thans de Begroting 2020
aan te bieden. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2019 heeft u als gemeenteraad de
koers en de prioriteiten bepaald voor de begroting 2020 en het meerjarig perspectief.
De begroting 2020 bouwt voort op het fundament dat bij de Voorjaarsnota 2019 is gelegd. De
plannen die het college in de Voorjaarsnota heeft gepresenteerd worden in deze begroting
een slag concreter gemaakt.
Deze begroting maakt het mogelijk om te investeren in een sterke, duurzame, leefbare en
vitale samenleving. Een samenleving waarbinnen we verantwoordelijkheid geven” aan
inwoners, ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisaties en onze
verantwoordelijkheid als overheid nemen. Samen het verschil maken in Heerhugowaard,
stad van kansen!
Met deze “Heerhugowaardige” begroting blijven we werken aan een duurzame financiële
positie en kunnen we waarde toevoegen aan de samenleving.

Effect-indicatoren
De effecten indicatoren monitor is gebaseerd op de wettelijk verplicht (conform de BBV) te
benoemen onderwerpen. Deze begroting vermeldt de 39 wettelijk verplichte indicatoren. Het
zijn indicatoren die de raad weinig tot geen gelegenheid biedt om te kunnen sturen. Dat dit
niet wenselijk is, werd tijdens de behandeling van de begroting 2019 al aangegeven door uw
raad.
Tijdens de behandeling van de begroting 2019 is afgesproken om samen nader te
onderzoeken welke indicatoren voor de gemeente Heerhugowaard waarde hebben. Waarde
voor de raad, en daarmee ook de organisatie, om te kunnen sturen om de door de raad
gewenste effecten te kunnen bereiken. De start van dit proces was in maart 2019. Het
ontwikkelproces is nog niet afgerond en komt daarom in deze begroting nog niet tot
uitdrukking.
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Verdere planning:
-

Op 24 september as. wordt een technische toelichting verstrekt aan de Raad over de
begroting 2020;

-

Uiterlijk tot en met 2 oktober as. kunt u technische vragen indienen over de begroting
via het daartoe beschikbaar gestelde format;

-

Op 15 oktober as. ontvangt u (via het Nieuws van de Dag) de antwoorden op de door
u gestelde technische vragen;

-

Op 15 oktober as. staat de begroting op de agenda van de commissie Mens en
Samenleving;

-

Op 4 november behandeling Begroting 2020 in de Raad;

-

Uiterlijk 15 november 2019 vastgestelde datum indiening begroting 2020 bij de
toezichthouder (i.c. de provincie Noord Holland)

Het college kijkt er naar uit om met u over de begroting 2020 in gesprek te gaan.

Namens het college,

Bert Fintelman
Wethouder Financiën

Bijlagen:
E201933630 Begroting 2020
RB2019092

Voorstel Raadsbesluit (volgt separaat)

E201935555 Format beantwoording technische vragen
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