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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
Zoals bij de uitgangspunten in het beleidskader 2018-2021 aangegeven komt de meicirculaire te laat om bij het
beleidskader de effecten hiervan aan te geven. Conform de uitgangspunten betrekken we de meicirculaire bij de
opstelling van de begroting. In deze brief informeren we u over de financiële effecten van de meicirculaire 2017.
De meicirculaire is een zogenaamde beleidsarme circulaire omdat plannen van het nieuw te vormen kabinet nog niet
bekend zijn. De meicirculaire bevat hierdoor, op enkele taakmutaties en gelden voor specifieke doelen (intuit) na, alleen
mutaties als gevolg van loon- en prijsstijgingen. De wijzigingen voor taken en specifieke doelen hebben betrekking op
onder andere armoedebeleid, WMO en enkele taken die voorheen voor de VNG werden verzorgd.
Het meerjarenperspectief als gevolg van de financiële effecten uit meicirculaire 2017 in relatie tot de uitgangspunten uit
het beleidskader 2018-2021:
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Ten opzichte van het meerjarenperspectief uit het beleidskader verbetert de eerste 2 járen het perspectief maar resteert
nog steeds een opgave om tot een sluitende begroting te komen. De laatste 2 járen geven weliswaar een verslechtering
aan maar resteert nog steeds een positief saldo.
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De uitkomst van de meicircuiaire geeft geen aanleiding om de gehanteerde uitgangspunten in het beleidskader 20182021 te wijzigen.
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