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De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 9 juli 2020; 
Agendapunt 10. Kaderbrief 2021 

Onderwerp: Integrale heroriëntatie ambities en dekking 

Overwegende dat: 
• het College bij de najaarsnota 2019 toegezegd heeft alle prioriteiten in beeld te 

brengen en op basis van de beschikbare middelen te wegen; 
• in de Kaderbrief 2021 ingegaan wordt op de financiële positie, het financiële 

perspectief, en op te maken keuzes voor het komende begrotingsjaar; 
• de komende twee jaar geïnvesteerd zou kunnen gaan worden in ambities op het 

gebied van sociaal en duurzaam waarbij geen hypotheek hoeft te worden 
genomen op de toekomst, maar wel een noodzakelijke dekking ten laste van de 
algemene reserve noodzakelijk is; 

• er ook nog een uitdaging ligt t.a.v. het structureel begroten van structurele 
uitgaven; 

• het Kabinet de komende maanden bepaalt in hoeverre gemeenten 
gecompenseerd worden voor de extra kosten die het gevolg zijn van de 
voortdurende corona crisis, zal beslissen over de hoogte en verdeelsleutel van 
het gemeentefonds; 

• in de (meerjaren-)begroting naast het sociaal domein nog tal van ambities en 
(financiële) uitdagingen zijn beschreven; 

• Leusden voor de keuze staat de komende jaren te (moeten) gaan investeren in 
de klimaatdiscussie en het plan van aanpak warmte transitieplan; 

• datzelfde geldt voor een aantal infrastructurele projecten zoals de Korf, de 
brandweerkazerne en op lange termijn de onderwijsgebouwen. 

Roept het college op: 
• zich samen met andere gemeenten en VNG bij het Kabinet sterk te blijven maken 

voor extra bijdragen voor gemeenten en een eerlijke verdeelsleutel van het 
gemeentefonds; 

• de Raad in de tweede helft van 2020 in staat te stellen zich integraal op de 
ambities, organisatorische voorwaarden en de financiële  (on-)mogelijkheden voor 
de komende jaren te kunnen heroriënteren; 

En gaat over tot de or 	van de dag. 
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