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Onderwerp:
Financieel perspectief 2021-2024.
Voorstel
1. Kennis te nemen van het financieel perspectief 2021-2024 en in te stemmen met
de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2021 en de meerjarenramingen
2022-2024.
2. De 2e begrotingswijziging 2020 (1e bestuursrapportage 2020) vast te stellen.
Samenvatting
We hebben op hoofdlijnen een financieel perspectief voor 2021-2024 opgesteld. Daarin
zijn uitgangspunten en kaders opgenomen voor de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024. Het voorstel is om die vast te stellen.
Er is ook een financiële rapportage over het lopende jaar (2020) opgesteld. We stellen
voor om de 2e begrotingswijziging 2020 die daaruit volgt vast te stellen.
Inleiding
In deze onzekere tijden hebben we er voor gekozen om geen kaderbrief op te stellen,
maar een financieel perspectief op hoofdlijnen met een overzicht van de ontwikkelingen
in de financiële positie, de noodzakelijke bezuinigingen, nieuw beleid o.a. op basis van
het Hoofdlijnenprogramma 2020-2022 en op welke wijze we dit willen betalen.
We hebben ook een scenario opgesteld met de mogelijke financiële gevolgen van de
coronacrisis en hoe we hiermee om willen gaan.
Om herhalingen te voorkomen houden we het kort in dit voorstel en verwijzen we naar
de bijlage: financieel perspectief 2021-2024.
Wat willen we bereiken
We willen investeren in maatschappelijke voorzieningen, de balans tussen toerisme en
leefbaarheid en het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen, met behoud van een
gezonde financiële positie.
Argumenten
1.1
We hebben een financieel perspectief 2021-2024 opgesteld.
We verwijzen naar de betreffende bijlage.
2.1

We hebben een financiële rapportage over 2020 opgesteld.
We verwijzen voor een toelichting naar de 2 e begrotingswijziging 2020.

Duurzaamheid
Dit is een speerpunt in het Hoofdlijnenprogramma.
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Risico’s en kanttekeningen
1.1 Voor de lopende begroting (2020) en ook voor het perspectief 2021-2024 hebben
we, in verband met de coronacrisis, te maken met grote onzekerheden die impact
kunnen hebben op de financiële positie. We blijven die nauwgezet volgen en we
rapporteren daarover in de volgende bestuursrapportage en de begroting.
Geld
Zie financieel perspectief 2021-2024 en de toelichting op de 2e begrotingswijziging 2020.
Uitvoering
Met de kaders in het financieel perspectief stellen we de begroting 2021 op.
Communicatie
Dit voorstel is openbaar.
Bijlagen (met Corsa nummer)
- Financieel perspectief 2021-2024 (20B.04452).
- 2e begrotingswijziging 2020 (20B.04722).
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