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Uitwerking moties Kaderbrief 2021
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1 SEP ZOZO

Geachte leden van de raad,
Op 30 juni heeft uw gemeenteraad de Kaderbrief 2021 vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft uw
raad een aantal moties aangenomen. In deze brief informeren wij u over de wijze waarop ons college de
uitwerking van deze moties ter hand neemt.
Uw raad heeft negen moties aangenomen en ons college heeft één motie overgenomen
In de vergadering zijn de volgende negen moties aangenomen:
- 2020-07
Aanleg fietspaden;
- 2020-08
Herstructureringsfonds;
- 2020-09
Woonvisie;
- 2020-13
Voorbereiding omgaan met besmettelijke ziekten in de zorg;
- 2020-14
Beleid jeugdhulp;
- 2020-17
Herstructurering schulden;
- 2020-18
Duurzaamheidsfonds;
- 2020-20
Onderwijsbeleid;
- 2019-05
Duurzaamheidsfonds.
De motie 2020-16 Stimuleringsfonds is door ons college overgenomen.
Wij informeren u voorafgaand aan de Programmabegroting
2021 over de uitwerking
De moties zijn bij de bespreking van de koers voor 2021 aangenomen in uw raad. De kaderbrief en
aangenomen moties zijn, naast uiteraard het bestuursprogramma en de strategische agenda,
koersbepalend voor het jaar 2021. Die koers werken wij momenteel uit in de Programmabegroting 2021.
Gelet op het aantal aangenomen moties en de mogelijke knelpunten die wij zien in de uitvoering, hechten
wij er aan u voorafgaand aan de Programmabegroting 2021 te informeren over de wijze waarop wij de
uitwerking van de moties ter hand willen nemen. Dit geeft ruimte voor debat en vervolgens een juiste
verwerking in de Programmabegroting 2021.
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In de bijlage geven wij bij elke motie de voorgestelde uitwerking aan
U treft bij deze brief een bijlage aan waarin wij per motie beknopt het dictum weergeven. In de
uitwerking geven wij onder andere weer hoe wij de motie vertalen naar concrete acties, wat ons inziens
de afbakening is (Wat is het wel en wat is het niet?), welke relaties zijn er met bestaande
werkzaamheden, welk tijdpad is realistisch en haalbaar.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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