
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 4 en 6 november 2014
Bundelnummer :

Onderwerp : Programmabegroting 2015 - 2018

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met het programmaplan 2015;
2. Instemmen met de meerjarenbegroting 2016-2018 als basis voor het begrotingsbeleid voor die jaren.
3. De reserve veranderkapitaal in 2015 en 2016 voeden met € 395.000 ten laste van de algemene reserve
4. De bestemmingsreserve voormalig personeel en wethouders instellen en deze voeden met € 550.000 uit de 

algemene reserve

Aanleiding
Volgens de regels dienen wij u rond deze tijd de meerjarenbegroting aan te bieden. De begroting 2015 
die wij u voorleggen is structureel sluitend. 

Wat wordt met beslissing bereikt
• Een samenhangend pakket van programma’s met doelen, activiteiten en middelen, dat moet 

bijdragen aan een vitale plattelandsgemeente. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Het programmaplan 2015 geeft invulling aan het proces- en werkakkoord. 
Het procesakkoord, werkakkoord en de uitwerking hiervan “Zo zijn we aan de slag” zijn leidend voor 
deze programmabegroting 2015 – 2018.

1.2  De programmabegroting 2015  is (structureel) sluitend.
Voor 2015 is er sprake van een positief resultaat van € 47.282. Dit positieve saldo heeft een 
incidenteel karakter. Per saldo is er dus sprake van een structureel sluitende begroting.

1.3  De programmabegroting is gebaseerd op de ‘begrotingsbrief 2015’ van de provincie Gelderland.
In mei 2014 heeft de provincie Gelderland ons ‘een begrotingsbrief’ toegestuurd. In deze brief staat 
een aantal aandachtsgebieden waarmee wij bij het opstellen van de begroting rekening moeten 
houden. De twee belangrijkste zijn a. het structureel sluitend zijn van de begroting en b. het 
onderhoud kapitaalgoederen (bv onderhoud wegen, riolering,groen).

2.
2.1 De cijfers van het meerjarig perspectief geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren  
2016-2018 

De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en onze voorstellen. Het saldo voor 2016 laat een tekort 
van € 90.000 zien. Voor de jaren daarna is het perspectief nog niet sluitend. 

3.1  Het college wil het veranderkapitaal aanvullen voor de komende jaren om de ontwikkeling van de  
organisatie kracht bij te zetten. 
Gedurende de huidige collegeperiode wil het college daarom investeren in de organisatieontwikkeling. 
Voor 2014 is reeds één en ander in gang gezet op gebied van lean, trainingen en ondersteuning 
organisatie. In de § Bedrijfsvoering vindt u hier meer over.

4.1 Uit deze reserve kunnen de verplichtingen voor uitkeringen voormalig personeel en wachtgeld  
wethouders worden betaald.



Kosten, baten, dekking

Lasten: 2015 2016 2017 2018

1 De gemeente waar het goed wonen is 20.725.412   20.842.230   20.555.728   20.378.188   
2 De leefbare gemeente 44.955.260   44.478.056   44.012.460   44.021.506   
3 De werkende gemeente 6.340.615     6.235.551     6.146.272     6.110.425     
4 De dienstverlenende gemeente 15.306.144   15.151.844   15.695.666   15.928.746   

Algemene dekkingsmiddelen 645.472        645.472        645.472        645.472        

Onvoorziene uitgaven 98.417          97.920          97.422          96.921          

Totaal 87.972.903   87.353.153   87.055.598   87.084.337   

Baten:

1 De gemeente waar het goed wonen is 9.169.782     9.491.630     9.425.718     9.391.134     
2 De leefbare gemeente 14.035.761   14.035.761   14.035.761   14.035.761   
3 De werkende gemeente 397.265        397.765        393.765        393.765        
4 De dienstverlenende gemeente 5.814.321     5.814.321     5.830.398     5.830.398     

Algemene dekkingsmiddelen 56.467.268   56.318.675   55.385.278   54.910.632   

totaal 85.884.397   86.058.152   85.070.920   84.561.690   

Totaal saldo van baten en lasten 2.088.506-     1.295.001-     1.984.678-     2.522.647-     

Bestemming resultaat

1 De gemeente waar het goed wonen is 166.761        164.518        162.273        160.024        
2 De leefbare gemeente 325.000        325.000        275.000        275.000        
3 De werkende gemeente 168.119        164.803        161.488        158.172        
4 De dienstverlenende gemeente 826.908        503.057        502.895        502.733        

Algemene dekkingsmiddelen 649.000        47.900          46.800          45.700          

Totaal 2.135.788     1.205.278     1.148.456     1.141.629     

Resultaat 47.282          89.723-          836.222-        1.381.018-     

Dit overzicht is exclusief de grondexploitaties.



Uitvoering

Planning

Direct na de begrotingsbehandeling gaan we starten met de voorbereiding van de begroting 2016 – 2018. 
We ruimen in dat traject veel tijd in om aandacht te hebben voor de wensen van de inwoners en de raad. 

• Raadsrotonde begroting 16 oktober 2014

• Eerste termijn raadsbehandeling 4 november 2014

• Tweede termijn raadsbehandeling 6 november 2014

• November/december reactie provincie op begroting

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


