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Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 1 november 2012 
Naam opsteller : Jan Belleman 
Informatie op te vragen bij : Karin Cornet 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Programmabegroting 2013-2016 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen van de programmabegroting 2013 – 2016 volgens bijgevoegd 

raadsbesluit 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 

Onder dit motto gaat ons college zorgen voor het behoud en versterken van onze mooie 
gemeente. Wij zetten daarom in op een dienstbaar bestuur, een veilige leefomgeving en 
voldoende voorzieningen. Wij kiezen voor kwaliteit en innovatie. Wij kiezen voor een duurzame 
toekomst. Een solide financiële huishouding is daarvoor een essentiële voorwaarde. 

Verantwoord en met vertrouwen verder! 

 
Die opgave is geen eenvoudige. Er zijn vele ontwikkelingen, een wereldwijd onzekere financiële 
toekomst, een terugtredende overheid, extra taken en verplichtingen die op de schouders van 
onze gemeente rusten. Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening maken het 
noodzakelijk om keuzes te maken. Om die richting te bepalen zetten wij in op het vaststellen van 
een toekomstvisie voor onze gemeente. Leidend hierbij is een optimale balans tussen (betaalbare) 
voorzieningen voor onze inwoners en een sluitende, financieel solide begroting. 
 

Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de Tweede Kamerverkiezingen achter de 
rug en is de Rijksbegroting 2013 gepresenteerd. Met u volgen wij de kabinetsformatie, de 
uitwerking in een regeer- en bestuursakkoord en de ontwikkeling van de Algemene Uitkering. In 
ieder geval houden wij al rekening met financiële ombuigingen. De uitwerking van deze taakstelling 
is vertaald in deze begroting, waarbij ook ruimte is opgenomen voor nieuw beleid en de uitwerking 
van een terugtredende rijksoverheid.  

Financiële toekomst 

 
Macro economisch gezien zal de koopkracht van iedere burger er op achter uitgaan, zo blijkt  uit 
een eerste doorrekening van de Miljoenennota 2013. Reden te meer om voor ons college nog 
eens te kijken naar de lastendruk voor onze inwoners en waar mogelijk deze te verminderen. Deze 
begroting biedt hiertoe ruimte. Zo stellen wij voor, conform het coalitieakkoord, de doorbelasting 
van de veeg- en baggerkosten in twee tranches te laten plaatsvinden waardoor de stijging van de 
rioolheffing van circa € 25 nu over twee jaar gefaseerd is opgenomen. 
 
In 2014 wordt een herverdeling voor het Gemeentefonds doorgevoerd. Deze brengt 
herverdeeleffecten met zich mee, die zowel positief als negatief kunnen zijn. In de 
ombuigingsvoorstellen is rekening gehouden met een mogelijke daling van de Algemene Uitkering. 
In de loop van 2013 blijkt of onze aannames hiervoor juist zijn geweest. 
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Er komen veel uitdagingen op onze gemeente af. De decentralisaties van de uitvoering van de Wet 
werken naar vermogen, de jeugdzorg en delen van de AWBZ. Hiervoor is tijdelijk extra formatie 
nodig. 

Uitdagingen 

Onze gemeente krijgt ook extra handhavingstaken opgelegd in het kader van de nieuwe Drank- en 
Horecawet. Ook dit vergt extra formatie. Daarnaast vragen nieuwe wettelijke verplichtingen in het 
kader van de Veiligheidsregio’s, het herstructureren van de politie- en brandweerorganisatie en de 
regionale samenwerking met de andere gemeenten in de regio Alkmaar onze tijd en inzet. 
 
Ons college gaat deze uitdagingen aan: Verantwoord en met vertrouwen verder! 
 
De meerjarenbegroting 2013-2016 sluit, ook na verwerking van deze voorstellen, met een positief 
saldo. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Door de programmabegroting 2013-2016 vast te stellen voldoet uw raad aan zijn wettelijke taak. 
Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen ons college in 2013 kan werken, zodat de in de 
begroting geformuleerde doelen worden gerealiseerd. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniërend 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 aan de raad voorgelegd? 

Op grond van artikel 191, lid 2, van de Gemeentewet moet de vastgestelde begroting uiterlijk 
op 15 november aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Op grond van hoofdstuk XIII van de Gemeentewet stelt de raad jaarlijks de begroting vast. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen. 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Uw raad wordt via de Tussentijdse rapportage 2013 op de hoogte gehouden van de actuele 
ontwikkelingen en de financiële en inhoudelijke afwijkingen. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Voor de financiële gevolgen zie Deel 1 Nota van aanbieding van de bijgevoegde concept 
programmabegroting 2013-2016. Onderstaand een korte samenvatting: 
 
  2013   2014   2015   2016   
                  
Begrotingssaldo stand per 24-07-2012 
(zie blz. 11 TR 2012, de blauwe regel) 432 N 103 V 8 N 133 V 

Saldo totaal Tussentijdse Rapportage  
(behandeling Raad 4 oktober 2012 ) 1.340 N 1.296 N 1.342 N 1.473 N 

Stand begrotingsaldo na 
Tussentijdserapportage  
(zie blz. 11 TR 2012, de oranje regel) 

1.772 N 1.193 N 1.350 N 1.340 N 

I.v.m. de realisatie van de ombuigingen nog in behandeling bij uw raad.   
Verhoging parkeertarief vanaf 2013  
(behandeling Raad 04-10-2012 omb4) 880 V 880 V 880 V 880 V 

Verhoging tarief parkeervergunningen vanaf 2013  
(behandeling Raad 04-10-2012 omb4) 166 V 176 V 186 V 196 V 

Stand begrotingsaldo na verwerking 
tussentijdse rapportage 2012 en 
raadsvoorstel parkeren  4 oktober 2012 

726 N 137 N 284 N 264 N 

                  
Aangenomen voorstellen college met effect op saldo           

Lastenverlichting de Beeck (B&W 04-09-2012) 25 N 25 N 25 N 0   

Vertrekpunt begrotingssaldo begroting 2013 751 N 162 N 309 N 264 N 
                  
Voorstellen begroting 2013                 
Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012)  
Bijlage 1 Noodzakelijke bezuingingen  354 N 909 N 1.483 N 1.804 N 

Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012)  
Bijlage 2 Ombuigingen op FCL 459 V 726 V 969 V 1.125 V 

Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012)  
Bijlage 3 Projecten  426 N 611 N 142 N 496 N 

Ombuigingsvoorstellen (raad 28-06-2012)  
Bijlage 4 Belastingopbrengsten  699 V 910 V 908 V 907 V 

Overige mutaties begroting 2013 213 V 510 V 695 V 805 V 
Investeringen begroting 2013 145 V 166 V 175 V 300 V 
Kostenverdeling 2013 23 V 12 V 34 V 48 V 
Rentetoevoeging reserves vanaf 2014 0   306 N 312 N 317 N 

Totaal voorstellen begroting 2013 759 V 498 V 844 V 568 V 
                  
Vertrekpunt begrotingssaldo 2013 8 V 336 V 535 V 304 V 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Door het vaststellen van de nu voorliggende programmabegroting 2013-2016 voldoet uw raad aan 
alle verplichtingen die de Gemeentewet hier aan stelt. 
 
Bijlagen:  

1. Rb 2012-11-01 programmabegroting 2013-2016 
2. Bij 1 2012-11-01 programmabegroting 2013-2016 
3. Bij 2 2012-11-01 begrotingswijziging ombuigingsvoorstellen bijlage 1 noodzakelijke 

bezuinigingen (raad 28-06-2012) 
4. Bij 3 2012-11-01 begrotingswijziging ombuigingsvoorstellen bijlage 2 ombuigingen op 

produkt (raad 28-06-2012) 
5. Bij 4 2012-11-01 begrotingswijziging ombuigingsvoorstellen bijlage 3 projecten (raad 28-06-

2012) 
6. Bij 5 2012-11-01 begrotingswijziging ombuigingsvoorstellen bijlage 4 belastingopbrengsten 
7. Bij 6 2012-11-01 begrotingswijziging overige mutaties begroting 2013-2016 
8. Bij 7 2012-11-01 begrotingswijziging investeringen begroting 2013-2016 
9. Bij 8 2012-11-01 begrotingswijziging kostenverdeling 2013 
10. Bij 9 2012-11-01 begrotingswijziging rentetoevoeging aan reserves vanaf 2014 

 
 
Bergen, 18 september 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


