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Onderwerp

verdeling IBP middelen

*Z00C4F77016*

Geachte raad,
Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming
voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL
Wij stellen u voor om
1. In te stemmen met de notitie verdeling middelen Inter Bestuurlijk Programma (IBP);
2. In te stemmen met de verdeling, van de middelen IBP (inclusief) de hieraan
toegevoegde middelen uit de decembercirculaire 2019, over de onderdelen zoals
voorgesteld in de notitie
3. De reserve IBP voor de onder 2 genoemde bedragen aan te wenden voor de
betreffende onderdelen en de begroting 2021 hierop aan te passen.
AANLEIDING EN DOEL
Op 21 maart 2020 heeft uw raad ingestemd met de voorgestelde verdeling van de resterende
IBP-middelen. Om te komen tot een verdeling is per opgave in beeld gebracht of hierover al
lokaal beleid is ontwikkeld of er anderszins op projectmatige basis uitvoering aan wordt
gegeven. Ook is een relatie gelegd met het bestuursprogramma 2018-2022. Gekeken is
verder of de IBP-programma’s een relatie hebben met andere programmaonderdelen en
welke middelen hiervoor beschikbaar moeten komen. Op basis van de uitkomst hiervan
heeft u ervoor gekozen om de resterende middelen (€ 798.000) naar rato te verdelen over de
opgaves ‘samen aan de slag voor het klimaat’ (€ 487.253), ‘toekomstbestendig wonen’
(€ 188.858,-) en ‘naar een vitaal platteland’ (€ 121.889,-).
Afgesproken is dat in 2020 bij de kadernota 2021-2024 een voorstel voor de besteding van
deze middelen aan u zou worden voorgelegd.
Nu er dit jaar geen kadernota is opgesteld hebben wij toch gemeend u een voorstel te doen
voor de definitieve verdeling van de beschikbaar gestelde middelen.
ARGUMENTEN
Als onderlegger bij dit voorstel is een notitie opgesteld, die u als bijlage bij dit voorstel
aantreft, waarin voor de hierboven genoemde opgaves een nadere toelichting wordt
gegeven op de gemaakte keuzes voor besteding van de middelen.
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De keuzes die in het kader van het IBP worden gemaakt hebben zoals omschreven directe
invloed op de uitvoering van de duurzaamheidsvisie. Op inhoud heeft de raad indertijd
ingestemd met de duurzaamheidsvisie. Tijdens de kaderstellende raadsvergadering
hieromtrent heeft u er echter voor gekozen om hier nog geen financiële keuzes in te maken.
Deze worden nu gedeeltelijk via het onderliggend besluit genomen. Begin 2021 volgt een
raadsvoorstel voor de vaststelling van de duurzaamheidsvisie in afgeslankte vorm.
(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES
N.v.t.

RAADSVOORSTEL

FINANCIËN
Aan IBP middelen is een bedrag beschikbaar van € 798.000 en aan middelen uit de
decembercirculaire 2019 is een bedrag beschikbaar van € 237.98.
Voorgesteld wordt deze bedragen als volgt over de thema’s te verdelen:
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UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE
Voor de hierboven genoemde bedragen zullen te zijner tijd nadere voorstellen voor
definitieve besteding worden gedaan.
COMMUNICATIE
N.v.t.
BESLUIT
1. In te stemmen met de notitie verdeling middelen Inter Bestuurlijk Programma (IBP);
2. In te stemmen met de verdeling, van de middelen IBP (inclusief) de hieraan
toegevoegde middelen uit de decembercirculaire 2019, over de onderdelen zoals
voorgesteld in de notitie
3. De reserve IBP voor de onder 2 genoemde bedragen aan te wenden voor de
betreffende onderdelen en de begroting 2021 hierop aan te passen.

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN
Er liggen geen stukken ter inzage.
BIJLAGE(N)
Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n):
Documentnr. Join
Naam van de bijlage
D20.509239
Memo besteding resterende middelen IBP
Hoogachtend,

RAADSVOORSTEL

burgemeester en wethouders van Borsele,
G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.
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