
 
 

 
 
 

Raadsvergadering : 5 juli 2016 
Naam opsteller : Jan Belleman 
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman 
Portefeuillehouder(s) : wethouder financien 
Zaaknummer :  
Registratienummer :  

 
 

Onderwerp: Programmaindeling 2017 
 

Aan de raad, 
 

Beslispunt:  De nieuwe programmaindeling met ingang van de begroting 2017 vast te 
stellen. 

 
 

1. Waar gaat dit voorstel over? 
In verband met de BUCH samenwerking en oprichting van de BUCH werkorganisatie is door 
de raadswerkgroep FA BUCH de opdracht gegeven om met een concept voorstel voor een 
geharmoniseerde programmaindeling te komen. Dit om beter aan te sluiten bij de gewenste 
ontwikkeling van binnen naar buiten en om zo doelmatiger en efficiënter te kunnen werken. 

 
Onderstaand het voorstel voor de nieuwe programmaindeling. 

 

Programma indeling programma-onderdelen 
1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 

b. Samen leven 
c. Kerngericht en ondersteunend 
d. Een veilige gemeente 

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 
b. Economische vitaliteit 
c. Een bereikbare gemeente 

 
 

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 
 b. Duurzaamheid en milieu 
 c. Beheer en onderhoud 
4. Een financieel gezonde gemeente   

 

Verdere motivering en toelichting en de gebruikte uitgangspunten om te komen tot de 
voorgestelde indeling terug te vinden zijn in de bijlag memo voorstel indeling 
programmabegroting v3 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als de raad dit besluit is er binnen de BUCH een uniforme programmaindeling die nog beter 
aansluit bij de gewenste ontwikkeling van buiten naar binnen en waardoor er efficiënter en 
doelmatiger gewerkt kan worden in de nieuwe werkorganisatie. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

collegebevoegdheid: 
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raadsbevoegdheid: 
opiniërend: 
kaderstellend: 
maatschappelijk urgent: 
budgetrecht: 
anders, nl.: 

 

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De vier BUCH raden nemen hetzelfde besluit om zo de programmaindeling te harmoniseren. 

 
Regionale samenwerking 

vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

Is ambtelijk door de vier BUCH gemeenten voorbereid in opdracht van de raadswerkgroep 
FA BUCH. 

 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 

Extern overleg gevoerd met: raadswerkgroep Financiële Aspecten BUCH 

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? 
Nadat uw raad en de overige BUCH raden dit besluit hebben genomen wordt de 
programmabegroting 2017 opgesteld conform de nieuwe programmaindeling. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Niet van toepassing. 

 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
Niet van toepassing. 

 
Risico’s 

open-einde regelingen: 
garantieverplichtingen: 
risico’s gemeentelijke eigendommen: 
overige risico’s: 
opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): 

Niet van toepassing. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het besluit zorgt ervoor dat de programmaindeling nog beter aansluit bij de gewenste 
ontwikkeling van buiten naar binnen en de werkorganisatie BUCH efficiënter en doelmatiger 
kan werken. 

Pagina 2 van 4  



 
 
 
Bijlagen: 
memo voorstel indeling programmabegroting v3 
Programma indeling m.i.v. BUCH en conversietabel v 03-05 
 
 
 
 
Bergen, 31 mei 2016 

College van Bergen 

 
 
 
 
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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