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Onderwerp : Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2010-2013 
 
 
Geachte raad, 
 
Via deze aanbiedingsbrief willen wij ingaan op de laatste actuele ontwikkelingen die een rol 
kunnen spelen bij uw besluitvorming voor het vaststellen van de programmabegroting 2010-
2013. 
 
Financieel kader 
In de inleiding van de programmabegroting hebben wij reeds benoemd dat wij trots zijn dat 
onze bestuurlijke inspanningen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een gezonde 
financiële basis. Het is ons gelukt om zonder nieuwe bezuinigingsvoorstellen u een sluitende 
meerjarenbegroting voor te leggen. Het aantal opgenomen stelposten is beperkt en ook beperkt 
in bedragen. 
 
Met het oog op de huidige economische situatie is enige nuancering bij de nu gepresenteerde 
meerjarenbegroting 2010-2013 op zijn plaats. De begroting is opgesteld naar de huidige 
inzichten voor wat betreft de ontwikkeling van de Algemene Uitkering, prijsontwikkeling,  
rentestanden, cliënten aantallen, etc. En hoewel het saldo positief is: er is niet heel veel ruimte 
voor grote tegenvallers.  
 
Mochten die zich aandienen, dan zal ook onze gemeente pas op de plaats moeten maken en 
keuzes moeten maken. 
 
Inmiddels hebben wij de septembercirculaire van de Algemene Uitkering ontvangen. Hierin 
wordt uitgegaan van minimaal 0% nominaal tot 0% reëel. Dit komt neer op het aanhouden van 
een 0-lijn. Door mutaties in de uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven en door extra middelen 
in verband met taakverzoeken van het rijk, heeft de circulaire voor ons toch een positief effect. 
 
In de circulaire staat echter ook dat wij “hieraan geen rechten kunnen ontlenen”. In de loop van 
2010 en 2011 zal duidelijk worden hoe het EMU-saldo van de overheid zich ontwikkelt en zal 
worden bepaald welke bijdrage van gemeenten zal worden verwacht bij het terugbrengen van 
dit saldo op een voor de euro-landen aanvaardbaar niveau. Forse taakstellingen moeten hierbij 
niet worden uitgesloten. In de circulaire wordt gemeenten aangeraden een bepaalde mate van 
flexibiliteit in de begroting in te bouwen. Dit betekent in ieder geval voor ons dat wij goed 
moeten stilstaan bij de structurele gevolgen van nieuwe voorstellen. 
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Ons college is mede hierom dan ook van plan om aan de implementatie van risicomanagement, 
dat in deze maand van start gaat, voldoende prioriteit te geven. Wij verwachten dat dit ons in 
het komende jaar meer inzicht zal geven in de risico’s op middellange termijn, zodat wij 
inderdaad in staat worden gesteld om een zekere mate van flexibiliteit in onze begroting in te 
bouwen. 
 
Inhoudelijke ontwikkelingen 
De komende maanden blijven wij hard werken aan een aantal belangrijke onderwerpen voor 
onze gemeente. Dit is onder andere terug te vinden in onze bestuurlijke agenda.  
 
Hierbij zijn als speerpunten te benoemen: 
- Jeugd,  (wet WIJ en Centrum voor Jeugd en Gezin) 
- Arbeidsmarkt,  (regionale samenwerking, creëren van leer/werk- en stageplekken in onze 

gemeente). 
- Voorzieningenniveau, (verdere uitwerking  zoals definitie, wensen alsmede financiële 

kaders) 
- Burgerparticipatie (verdere vormgeving evaluatie ingezette acties, benoemen gewenste 

werkwijze, financieel kader) 
- Welzijnswerk, (afronden organisatiewijziging en financiering). 
- Regionale samenwerking, (onderzoek naar bereidheid gemeentelijke partners, 

mogelijkheden en eventuele vormgeving) 
- Gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, (variërend van uitwerken structuurvisies tot 

invullen van zogenaamde inbreidingslocaties). 
 
Inbreng gemeenteraad 
Over de gewenste ontwikkelingen in de laatste maanden van deze bestuurlijke periode willen 
wij graag met u van gedachten wisselen. Hierbij gaan wij uit van de inhoud van het 
Hoofdlijnenakkoord dat de koers aan het begin van de bestuursperiode 2006-2010 heeft 
bepaald. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening, mogelijke aanvullingen en nuanceringen. Wij 
hopen dat u daar bij de algemene beschouwingen invulling aan kunt geven. 
 
Wellicht dat de nieuwe indeling en opbouw van de programmabegroting u van dienst kan zijn bij 
het opstellen deze algemene beschouwingen.  
 
 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger, drs. H. Hafkamp,  
secretaris burgemeester 
 


