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Geachte leden van de raad,

Voor de zomer heeft u de Kaderbrief 2021 vastgesteld. Met daarin de ontwikkelingen, ambities en de
eerste financiële doorkijk naar de jaren 2021 tot en met 2024. Het financieel perspectief liet in alle jaren
een negatief beeld zien. Ook in de Halfjaarrapportage over 2020 is een tekort opgenomen van € 1,6
miljoen. Samen staan wij voor de opgave om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen, waarin wij
keuzes maken die goed zijn voor Coevorden.
Wij hebben u toegezegd u na onze besprekingen over de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024 te informeren over de hoofdlijnen van onze koers. Zodat u, vanuit uw rol als raad, zich kunt
voorbereiden op de begrotingsbehandeling en vaststelling.

In deze brief schetsen wij u welke dilemma's en opgaven wij voor ons zien
In de afgelopen weken hebben wij de concept Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
(hierna 'begroting') samengesteld. Tijdens een tweedaagse sessie op 5 en 6 oktober hebben wij
gesproken over de ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen en afwegingen in ogenschouw
genomen. Vooruitlopend op de vaststelling in onze collegevergadering op 20 oktober schetsen u wij
alvast onze belangrijkste overwegingen.

In de afgelopen jaren hebben wij een gezonde financiële basis gelegd
De afgelopen zes jaar hebben wij, met elkaar, een solide financiële basis gelegd. Door vast te houden aan
onze financiële uitgangspunten, hebben wij incidentele en structurele ruimte in onze begroting gecreëerd.
Dit is bijvoorbeeld aanwezig in de stelpost vrije begrotingsruimte, een stelpost voor investeringen, en een
solide algemene reserve.
De financiële verhoudingen staan steeds meer onder druk; wij hebben te maken met grote (autonome)
opgaven, open-einde regelingen en ook de Coronacrisis brengt onzekerheden met zich mee. Dat betekent
dat wij keuzes moeten maken om een sluitende begroting aan te kunnen bieden.

Wij werken toekomstgericht
Samen met u en onze inwoners bouwen wij door aan een veerkrachtig toekomstperspectief. Wij hebben
de ambitie om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor onze inwoners en bezoekers en wij willen een
betekenisvolle rol spelen in de regio. Daar willen we écht voor gaan. Dat betekent dat wij blijven
investeren in de binnenstad van Coevorden. Een toekomstperspectief voor inwoners en bedrijven vraagt
om goede opleidingskansen. Onderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke functie zowel op sociaal
als economisch gebied; in relatie met het bedrijfsleven en onze maakindustrie. Nieuwe huisvesting voor
De Nieuwe Veste schept voorwaarden om deze kansen te bieden. Ook investeren we in diverse
mobiliteitsvraagstukken in en rond de kernen die tevens een impuls geven voor recreatie en toerisme.

~

Door het hoofd koel te houden en vast te houden aan belangrijke pijlers van ons bestuursprogramma,
gaan wij door op de ingeslagen weg. We kiezen bijvoorbeeld voor duurzaamheid als 'way of life', geven
een impuls aan de leefbaarheid met behulp van een herstructureringsfonds en wij investeren in
Coevorden als culturele gemeente om te verbinden.
Een sluitende begroting vraagt om keuzes
Om financieel gezond te blijven, hebben wij keuzes moeten maken. Budgetten waarop de afgelopen
periode ruimte is ontstaan, zetten wij in om tekorten mee op te lossen. Hierbij houden wij oog voor de
juiste balans en de bedoeling van deze gelden. Ook in het sociaal domein en de bedrijfsvoering kunnen
wij bezuinigen. Wij willen stappen maken in de transformatie en blijven inzetten op preventie. Dat doen
wij onder andere door te investeren in het programma intergenerationele armoede, waarin kansrijk
opgroeien centraal staat. Ter dekking daarvan willen wij een taakstelling opnemen in het sociaal domein,
die in vier jaar tijd behoorlijk oploopt. Wij geloven dat wij dit waar kunnen maken, maar dit heeft wel
consequenties die wij samen aan moeten gaan.
Wij hebben ook gekeken naar onze inkomstenkant. Wij willen aanzienlijke stijgingen van belastingen
voorkomen. Wij stellen voor de OZB tarieven voor woningeigenaren gelijk te houden en voor nietwoningen licht te laten stijgen.
Door het inzetten van onze stelpost vrije begrotingsruimte in combinatie met een pakket aan
heroverwegingen is onze begroting sluitend. Vooruitlopend op grote investeringen in onder andere in de
binnenstad van Coevorden en de Nieuwe Veste en de herijking van het gemeentefonds in december,
houden wij de jaarlijkse storting van ( 2 miljoen in de algemene reserve in stand.
Ter afsluiting
Het maken van de begroting is complex; waarbij het één weer invloed heeft op het ander en de keuzes
verschillende consequenties hebben. Mocht u ter voorbereiding op de behandeling van de begroting de
wens hebben om nadere (financiële) informatie te ontvangen of om voorstellen te laten doorrekenen, dan
kunt u de ambtelijke organisatie hiervoor benaderen.
Wij vertrouwen er op dat wij u hiermee voldoende hebben meegenomen in de dilemma's, overwegingen
en ambities. Wij bieden u op 21 oktober een sluitende begroting aan en wij kijken uit naar de
behandeling daarvan.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

de burgemeester

