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Datum 11 juni 2020

Onderwerp
Hoogeveen Financieel Gezond.

Wij willen
Invulling geven aan de doelstellingen van Hoogeveen Financieel Gezond en daartoe de 
visie vaststellen op basis waarvan de programmabegroting 2021-2024 uitgewerkt wordt.

Wij besluiten
1. De notitie “De samenredzaamheid van Hoogeveen” vast te stellen
2. Deze notitie met bijbehorend raadsvoorstel aan de gemeenteraad te sturen.

Want
1. Notitie is de basis voor voorstellen programmabegroting

In bijgaande notitie hebben wij de visie verwoord zoals wij die de komende jaren 
voor Hoogeveen zien. Deze is mede gebaseerd op de gesprekken die wij met de 
afzonderlijke raadsfracties hebben gevoerd. De zoekrichtingen om tot de 
noodzakelijke besparingen te komen worden verder uitgewerkt richting 
programmabegroting. Hiervoor gaan we in gesprek met de raad en de 
samenleving.

2. Actief informeren en participatie
We willen de gemeenteraad informeren over de inhoud van de notitie, om 
daarmee goed voorbereid te zijn op zijn rol in het participatieproces en op de 
uiteindelijke besluitvorming van de programmabegroting.

Maar
Geen.

Achtergrond
In februari van dit jaar hebben we het besluit genomen om te zorgen dat Hoogeveen in 
2024 weer financieel gezond is. Daarbij is er voor gekozen om eerst te werken vanuit een 
visie en daarna de financiële voorstellen uit te werken. De doelstelling van Hoogeveen 
Financieel Gezond 2021-2024 is tweeledig:
- Wij hebben onze reservepositie in 2024 zodanig op orde dat we in staat zijn om 
tegenvallers op te vangen. 
- Wij hebben vanaf 2024 ruimte om te kunnen investeren, teneinde onze ambities voor 
een aantrekkelijk Hoogeveen te kunnen realiseren.

De financiële gevolgen zijn 
De financiële gevolgen zullen concreet worden bij de programmabegroting 2021-2024.

Burgemeester en wethouders 
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Alternatieven
Het is mogelijk voor een andere visie te kiezen, maar het college ziet met deze visie de 
mogelijkheid om met de juiste balans weer financieel gezond te worden.

Bijlagen
1. De notitie “De samenredzaamheid van Hoogeveen” met als afzonderlijke bijlage de 

notitie investeringen.
2. Raadsvoorstel.


