
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering :  13 november 2007 
Naam opsteller :  Karin Greuter 
Informatie op te vragen bij :  Karin Greuter 
Portefeuillehouders :  Jan Stam 
 
Onderwerp:  Programmabegroting 2008 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. Vaststellen van de programmabegroting 2008, inclusief paragrafen en 

bijlagen 
2. Vaststellen van de in de nota van aanbieding genoemde autonome 

ontwikkelingen 
3. Vaststellen van de in de nota van aanbieding genoemde 

bijsturingsmaatregelen 
4. Vaststellen van de jaarschijf 2008 van het investeringsplan 2008-2011 
5. Beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2008 van 

het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval) 
6. Vaststellen van de bezuinigingsmaatregelen 
7. Vaststellen van de voorstellen voor nieuw beleid 
8. Vaststellen van de bij beslispunt 2 t/m 7 behorende begrotingswijzigingen. 

 
 
Waar gaat dit voorstel over? 

In de programmabegroting zijn de actuele cijfers van de jaarschijven 2008-2011 van de 
meerjarenbegroting opgenomen.  
In de nota van aanbieding doet ons college een voorstel om de begroting zo actueel 
mogelijk te maken en in evenwicht te brengen. 
Ten slotte doen wij op basis van het verwachte saldo van de meerjarenbegroting een aantal 
voorstellen voor nieuw beleid. 
 

Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Door de meerjarenbegroting 2008-2011, inclusief de nota van aanbieding vast te stellen 
voldoet uw raad aan de wettelijke taak. 
Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen wij in 2008 kunnen werken, zodat de in 
de begroting geformuleerde doelen kunnen worden gerealiseerd. 
  

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniërend 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

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

 
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Op grond van Hoofdstuk XIII van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad jaarlijks de 
begroting vast. 
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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 kwartaalrapportages op de hoogte gehouden van de actuele 
ontwikkelingen en financiële en inhoudelijke afwijkingen. 
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In onderstaande tabel zijn de in de begroting opgenomen voorstellen samengevat. In de 
eerste regel zijn de mutaties tot en met de 2e kwartaalrapportage 2007 verwerkt.  
 

Bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 

Begrotingssaldo na verwerking 2e 
kwartaalrapportage 2007 en autonome 
ontwikkelingen Perspectiefnota 

117 V 1.397 N 835 N 524 N 590 N

Autonome ontwikkelingen na 
vaststelling 2e kwartaalrapportage 

428 N 33 N 23 V 530 V

Bijsturingsmaatregelen 346 V 588 V 549 V 508 V

Inpassing nieuw investeringsplan 2008-
2011 487 V 1 V 151 N 149 N

Bezuinigingsvoorstellen 1.857 V 1.523 V 1.488 V 1.453 V

Saldo vóór nieuw beleid 117 V 865 V 1.244 V 1.385 V 1.752 V

Voorstellen nieuw beleid 849 N 517 N 667 N 792 N

Begroot resultaat 16 V 727 V 718 V 960 V
  

Van de “Autonome ontwikkelingen” vindt u een toelichting op blz 7 en verder. In deze 
toelichting is een nader onderscheid gemaakt:  
a. echte autonome ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de Algemene Uitkering, de 

ontwikkeling van de WWB-uitkering en de loonontwikkeling. Daarnaast nog twee posten: 
de bijdrage aan de Veiligheidsregio en een daling van het aantal aanvragen voor 
schuldhulpverlening. 

b. de financiële gevolgen van een aantal door u genomen besluiten, die nog niet in de 2e 
kwartaalrapportage waren verwerkt; 

c. een aantal effecten van financieel technische aard. 
 

Het totaal van deze autonome ontwikkelingen is een flink nadelig bedrag. Daarom hebben 
wij gezocht naar bijsturingsmaatregelen. Door een actualisering van de berekening voor 
geraamde WWB-uitkeringen en een gewijzigde interne procedure voor het toekennen van 
prijscompensatie op de daarvoor in aanmerking komende budgetten, wordt een groot deel 
van het hierboven genoemde nadeel gecompenseerd. 
 
Door het uitstellen van investeringen als gevolg van het uitblijven van goedkeuring van de 
begroting 2007, ontstaat in 2008 een onderuitputting op kapitaallasten. Voor de inpassing 
van het herziene investeringsplan 2008-2009 is daarom vooral gekeken naar de ruimte die 
de jaarschijf 2009 toelaat. In bijlage D. bij de programmabegroting wordt het 
investeringsplan weergegeven. 
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Ten slotte zijn de bij de Perspectiefnota 2007 genoemde bezuinigingsmaatregelen 
opgenomen. Bij het vaststellen van deze nota heeft u aangegeven pas bij de vaststelling 
van de programmabegroting 2008 een definitief besluit te willen nemen over deze 
voorstellen. 
 
Wij zijn bezig met de voorbereiding van de invulling van de genoemde maatregelen en zien 
op dit moment geen aanleiding om u hier andere voorstellen voor te doen. 
 
Verder vindt u in tabel 6 op blz 12 een nadere invulling van de taakstelling op beïnvloedbare 
kosten. Wij willen bij de uitwerking van deze taakstelling de voorgenomen bezuiniging op 
het bedrijfsrestaurant ongedaan maken. Voor het overige gaan wij er van uit dat de 
gepresenteerde voorstellen op afzienbare termijn gerealiseerd kunnen worden. 
 
De bovengenoemde voorstellen leiden tot het volgende begrotingssaldo: 
 

Bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 
Saldo vóór nieuw beleid 117 V 865 V 1.244 V 1.385 V 1.752 V

 
Bij de behandeling van de programmabegroting 2007 heeft u een aantal moties en 
amendementen vastgesteld. Wij zijn er van uit gegaan dat deze door u aangenomen moties 
en amendementen nog steeds door u gewenst zijn. Voor een deel is hier in de loop van 
2007 binnen bestaande budgetten een oplossing gevonden. Een ander deel is ingepast in 
de reguliere activiteiten van 2008 of is opgenomen in het investeringsplan 2008-2010. 
Wij stellen voor de overige voorstellen nu ten laste van het begrotingssaldo in de begroting 
2008 op te nemen, waarbij de subsidie voor Wijkgericht Werken in drie jaar op het door u 
gewenste niveau wordt gebracht. 
 

Bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 
Saldo vóór nieuw beleid 117 V 865 V 1.244 V 1.385 V 1.752 V

Moties en amendementen 96 N 107 N 132 N 132 N

Saldo na moties en amendementen 117 V 769 V 1.137 V 1.253 V 1.620 V
 
Ten slotte hebben wij ons beraden over de meest gewenste voorstellen voor nieuw beleid 
2008. Wij hebben gekozen voor een goede invoering van de WMO (waarvoor wij u in 
december 2007 een inhoudelijk voorstel voorleggen), het inbedden van de nog af te ronden 
beheerplannen (wegen, gebouwen, groen, begraafplaatsen), het verbeteren van de reserve 
positie, het vervroegd invoeren van de reserves voor Toerisme en Mobiliteit en een facelift 
voor de openbare buitenruimte (waarvoor wij u begin 2008 een nader voorstel doen). 
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Dit leidt tot het volgende eindsaldo: 
 

Bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 
Saldo na moties en amendementen 117 V 769 V 1.137 V 1.253 V 1.620 V
WMO 203 N 160 N 160 N 160 N
Beheerplannen  125 N 250 N
Eerder instellen mobiliteitsfonds 150 N   
Eerder instellen fonds voor toerisme 50 N   
Verbeteren reserve positie 250 N 250 N 250 N 250 N
Facelift openbare buitenruimte 100 N   
 117 V 16 V 727 V 718 V 960 V

 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Door het vaststellen van de nu voorliggende programmabegroting voldoet uw raad aan 
alle verplichtingen die de Gemeentewet hier aan stelt. 
Wij dragen zorg voor het tijdig vaststellen en indienen van de beheerplannen wegen, 
gebouwen, groen, begraafplaatsen en riool. 
 
Er bestaat dan geen wettelijke belemmering meer voor een positief oordeel van de 
provincie als toezichthouder, wat betekent dat de programmabegroting 2008 kan worden 
goedgekeurd en dat het regime van preventief toezicht kan worden afgeschaft. 
  

 
 
 
 
Bijlagen:   
 
 
 
Bergen,   
 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     mr. A. Ph. Hertog, 
Secretaris      burgemeester 
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