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Beste heren Linssen en Siebelink,

ln uw brief van 15 februari 2020 stelt u ons de vraag of de voorstellen voor de behandeling van de komende
raadscyclus door moeten gaan, aangezien de coalitie mogelijk anders samengesteld zal worden in de komende tijd en
het hier volgens u 'beleidsrijke' stukken betreft.
Hieronder treft u de voorstellen aan met daarbij de afwegingen die wij u mee willen meegeven:
Evenementenbeleid 2020-2023.
Bij de vaststelling van het evenementenbeleid hoort een uitvoeringsagenda. Het uitvoeringsjaar 2020 is al deels
verstreken, daarmee schuift de planning op. Dat betekent langer uitstel op de opgave om te komen tot een
kostendekkend evenementenbeleid. Zonder nieuw beleid blijft de gemeente faciliteren op de wijze waarop ze dit deed
en dus hoge kosten maken. Zonder beleid heeft de gemeente geen grondslag om leges te heffen. Er worden geen
leges betaald, er wordt geen locatievergoeding betaald.
Woonvisie 2020-2024.
ln de woonvisie worden geen grote nieuwe beleidskeuzes gemaakt. Het betreffen bekenden thema's. Het is
voornamelijk een kwalitatief verhaal. De keuzes met grote financiële impact worden nog niet gemaakt, want
locatiekeuzes zijn nog geen onderdeel van deze visie. Het huidige beleidsplan is van 2014-2018, nieuw beleid is
wenselijk ook vanwege het maken van prestatieafspraken met Stad lander. Bovendien is naar alle betrokken
stakeholders het proces gecommuniceerd, aanpassing van de planning zal met een reden gecommuniceerd moeten
worden.
Meerjaren onderhoudsplanning buitensportaccomodaties 2020-2029
Meerjaren onderhoudsbegroting 2020-2029 gemeentelijk vastgoed
De gemeente is verplicht om over actuele Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) te beschikken met bijbehorende
financiële reserveringen. Uitstel van behandeling is zeer onwenselijk, mede gelet op de brief die de provincie heeft
gestuurd over de bevindingen omtrent de Begroting 2020-2023. ln die brief gaf de provincie aan, dat zij ervan uitgaat
dat de besluitvorming omtrent de MJOP-gebouwen en MJOP-buitensport accommodaties begin 2020 gaat
plaatsvinden.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Het is een wettelijke taak om het CO2 gebruik voor 2030 terug te dringen tot 49% (en n.a.v Urgencia rechtzaak tot
55%) t.o.v 1990. Hiervoor dienen voor de komende 1 O jaar een gedegen aanpak en beleid te worden vastgesteld en

bijbehorende financiële middelen beschikbaar te worden gesteld. Uitstellen van de behandeling kan, echter betekent
dat in komende jaren, een verzwaring van de financiële middelen om het doel te behalen, noodzakelijk is . De wettelijke
kaderstelling voor 2030 zal niet wijzigen en er is geen verwachting tot andere inzichten in de aanpak.
- Actualisatie nota reserves en voorzieningen en treasurybeleid.
ln de nota reserves en voorzieningen worden geen beleidswijzigingen voorgesteld. Wel is in de nota opgenomen de
berekening van de weerstandsratio. De wijze waarop voorgesteld wordt om deze te berekenen is niet anders dan de
afgelopen jaren is uitgevoerd. Ook is deze berekeningswijze opgeschreven in de begrotingen van de afgelopen jaren.
Nieuw is dat het nu is opgenomen in de nota reserves en voorzieningen. Dit mede op verzoek van de provincie.
ln het treasurybeleid wordt de beleidswijziging opgenomen om ook garanties te verstrekken aan scholen voor het
primair en voorgezet onderwijs. Op dit moment lopen er gesprekken over een garantie stelling. De verwachting is dat
deze op korte termijn aan u zal worden voorgelegd voor wensen en bedenkingen.
Het voorstel is maandag 17 februari in de auditcommissie plus besproken. Voor de auditcommissie waren er geen
belemmeringen om het voorstel in maart in de raad te bespreken.
Tenslotte willen wij u meegeven dat het aan het presidium is om aangeboden voorstellen en overige stukken al dan
niet te agenderen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. J.Sengers,
coördinator Concernstaf, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277773
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