
1.  Voorstel aan commissie 

- De adviescommissie wordt gevraagd aanbevelingen mee te geven voor verdere uit-

werking van de handelingsperspectieven als input voor de begroting 2021.  
 

2. Inleiding 

Door de economische crisis en alle onzekerheden die dat met zich meebrengt is het on-

mogelijk een betrouwbare Voorjaarsbrief uit te brengen, zoals gebruikelijk. Ondanks dit 

zijn we als waterschap verplicht een begroting 2021 met meerjarenraming te maken.  

 

Daarom is door het college besloten dit jaar geen Voorjaarsbrief uit te brengen, maar in 

een interactief proces te werken aan het begrotingskader 2021. Om dit te kaderen heb-

ben we 5 mogelijke toekomstbeelden en 4 stuurknoppen in beeld gebracht. Parallel heb-

ben we een afwegingskader ontwikkeld, dat we voor de begroting 2021 gaan inzetten. 

 

In de 2e fase, na de zomer, komen we bij u terug met de uitwerking van enkele hande-

lingsperspectieven in de vorm van varianten voor de begroting. Op basis hiervan wordt 

de begroting 2021 met meerjarenraming gemaakt. Indien noodzakelijk wordt er tussen-

tijds nog een aparte bijeenkomst belegd. 

 

3. Beoogd effect 

Met de aanbevelingen geeft u richting aan de twee door het college uit te werken hande-

lingsperspectieven voor de begroting. 
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4. Argumenten 

1. Door de vraag naar aanbevelingen krijgen de fracties inzicht in de onderwerpen die 

het bestuur belangrijk vindt bij de uitwerking. Dit komt de voorbereiding van de be-

sluitvorming over de begroting in november ten goede.  

 

5.  Kanttekeningen 

1. Een adviesvraag – voor de zomer - kan ook worden opgevat als een vraag naar een 

‘definitief’ standpunt. De functie van deze adviesvraag – op dit moment – is om een 

eerste beeld c.q. indruk te krijgen van de bestuurlijke standpunten. Dit geeft het col-

lege en het ambtelijke apparaat een richting voor de begroting. Uiteindelijke neemt 

het algemeen bestuur een definitief standpunt in bij de behandeling van de begroting 

op basis van de kennis in het najaar van 2020 (incl. beeldvormende moment).   

 

6.  Financiën 

Geen.  

 

7.  Vervolg 

Afhankelijk van de conclusies vanuit de commissie FBA komt dit onderwerp terug in de 

AB vergadering terug in de vergadering van 8 juli 2020.  

 

8.  Bijlagen 

- Op weg naar het begrotingskader 2021.  

 

9.  Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

10. Advies 

 

 


