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 Programmabegroting 2015 
 

 

 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 

1. De programmabegroting 2015 vast te stellen.  
2. De meerjarenramingen 2016-2019 voor kennisgeving aan te nemen 
3. Het college te mandateren uitgaven te doen ten laste van de post éénmalig onvoorzien tot 
een maximum van € 15.000 per gebeurtenis. 
 
 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015-2019 ter bespreking en vaststelling aan. 
 

ARGUMENTEN 

1.1. Door het vaststellen van de Kadernota 2015 zijn door u kaders gesteld voor het opstellen 
van de begroting. 
De programmabegroting is geënt op de Kadernota 2015, de toekomstvisie en het 
collegeprogramma (waaraan momenteel hard wordt gewerkt). Bij het opstellen van de 
programmabegroting is aansluiting gezocht bij de laatste ontwikkelingen. De belangrijkste 
ontwikkelingen waar wij op doelen hebben betrekking op: 
- de transities in Jeugd, AWBZ/WMO en de Participatiewet; 
- de algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire 2014); 
- het resultaat van de bijstelling van de productenraming (kapitaallasten, loon- en 

prijscompensatie, vervangingsinvesteringen, GBLT, leerlingenvervoer, uren 
gemeentepersoneel en groot onderhoud gebouwen); 

- positieve financiële resultaten ten aanzien van leerlingenvervoer en 
informatiemanagement. 

De hier bovenstaande ontwikkelingen zijn nader toegelicht in het boekwerk van de 
Programmabegroting 2015 en de Voortgangsrapportage 2014 waarvan de financiële effecten 
zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2015-2019. 
Na verwerking van de laatste inzichten is het financiële beeld dat de jaren 2015, 2016 en 2017 
sluitend zijn. Vanaf 2018 ontstaan er tekorten in de begroting.  
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1.2  Voortgangsrapportage 2014 
Het afgelopen jaar hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de 
financiële positie van de gemeente. De structurele gevolgen van de in de 
Voortgangsrapportage 2014 vermelde zaken zijn verwerkt in de hiervoor liggende 
Programmabegroting 2015.  
 
1.3 Begrotingssaldi 2015-2019 
Zoals u in het financiële deel van de aanbiedingsbrief kunt lezen zijn wij erin geslaagd om voor 
de jaren 2015, 2016 en 2017 een sluitende begroting aan u aan te bieden.  

 De begrotingssaldi zijn:  
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Meerjarenramingen 2016-2019. 
In de programmabegroting is meerjarig per programma een beeld gegeven van de financiële 
situatie van de gemeente.  

 
3.1 Bevoegdheid college over de stelpost éénmalig onvoorzien 
In veel gemeenten is het gebruikelijk dat het college door de gemeenteraad is gemandateerd te 
beschikken over post éénmalig onvoorzien. Dit vergroot gedurende het begrotingsjaar de 
slagvaardigheid van het college. Wij stellen u voor ook ons college deze bevoegdheid te geven. 
We stellen voor het college de vrijheid te geven uitgaven te doen ten laste van de post éénmalig 
onvoorzien, groot € 142.000, tot een maximum van € 15.000 per gebeurtenis c.q. geval. Wij 
zullen over de inzet van de stelpost éénmalig onvoorzien in iedere financiële rapportage uw 
raad informeren. 
 
 

Het college 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 

 Jaar Bedrag Voordelig / nadelig 

- 2015 - 218.000 Voordelig 

- 2016 -133.000 Voordelig 
- 2017 -130.000 Voordelig 
- 2018 658.000 Nadelig 
- 2019 1.568.000 Nadelig 


