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1 INLEIDING EN SAMENVATTING 

 
Onderhavig stuk is een doorrekening van het raadsprogramma, zoals eerder tussen raad en college 
afgesproken.  
 
Voor de meer inhoudelijke bijdragen wordt verwezen naar de bijlage, waarin ook de aansluiting tussen 
raadsprogramma en financieel kader helder wordt. 
 
Daar waar het uiteindelijk gaat om de haalbaarheid van het programma , is er ook gekeken naar de overige 
omstandigheden, claims en ontwikkelingen die op dit moment bekend zijn.  
 
Om die reden wordt er nog stil gestaan bij het werkplan en het overdrachtdocument van het college.  
Daarnaast wordt de meicirculaire behandeld en wordt een inschatting gemaakt van te verwachten 
ontwikkelingen in de algemene uitkering op langere termijn.  
 
Ten slotte wordt ook stil gestaan bij de OZB, het enige wezenlijke instrument om eigen algemene middelen 
te genereren.  
 
In de kadernota 2007 wordt het laatst bekende meerjarenperspectief gegeven; per jaar wordt het tekort of 
het overschot  aangegeven voor de jaren 2007 tot en met 2010. Dit perspectief hanteren wij als 
uitgangspunt; alle ontwikkelingen en claims kunnen we dan als wijziging/toevoeging van het 
meerjarenperspectief in beeld brengen. 
 
Als we alle zaken op deze wijze vertaald hebben, ontstaat er een nieuw meerjarenperspectief dat duidelijk 
maakt of alle wensen realiseerbaar zijn.  
 
Uiteindelijk toetsingsmoment is het geraamde begrotingsresultaat van 2010. Als dit positief is dan kunnen in 
principe alle wensen worden gerealiseerd, is dit negatief dan zal er gestreept moeten worden om een 
sluitend perspectief te realiseren. 
 
Op basis van deze rekenexercitie komt het college tot de conclusie dat realisatie van het raadsprogramma 
denkbaar is, maar niet verzekerd.  
 
Er is sprake van vele ongewisheden en veronderstellingen die nog bewaarheid moeten worden. 
 
Daarom wordt aanbevolen het programma in fasen uit te voeren, zodat bij iedere fase (begrotingsjaar) het 
perspectief opnieuw kan worden berekend en zonodig het ambitieniveau kan worden bijgesteld.  
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2 KADERNOTA 

 

 

De kadernota 2007 laat het volgende meerjarenperspectief zien. 

 

Geactualiseerd resultaat meerjarenraming 2007-2010 

 

Voor het jaar 2007 wordt vooralsnog een tekort voorspeld in 2010 dient zich voorlopig een wezenlijk 

overschot aan. 

 

Het meerjarenperspectief uit de kadernota is gebaseerd op de eerste bestuursrapportage 2006 en is dus 

een momentopname aan het begin van het begrotingsjaar. De ervaring laat zien dat een dergelijke 

rapportage (helaas) niet volledig representatief is. Er is sprake van een soort cyclus binnen het jaar, waarbij 

de tegenvallers zich vroeg in het jaar concentreren, terwijl de meevallers hun zwaartepunt kennen aan het 

eind van het jaar. Wij kiezen in dit kader voor het ijkpunt van de tweede bestuursrapportage cq  begroting, 

omdat het om ramingen gaat en de rekening 2006 een trendbreuk zal laten zien ten opzichte van eerdere 

rekeningen. 

Op basis van historische gegevens kunnen inschatten dat er tussen de eerste en tweede 

bestuursrapportage per saldo ruimte ontstaat van €150.000,- die wij als rij kunnen toevoegen aan het 

meerjarenperspectief: 

 
 

2007 2008 2009 2010 

Kadernota 2007        231.600-        24.100         162.800         389.800  

Aanname 2e berap t.o.v. 1e berap 150.000 150.000 150.000 150.000 

 

Het mag helder zijn dat een dergelijke inschatting gepaard gaat aan onzekerheid; deze onzekerheid zal bij 

het nemen van beleidsbeslissingen moeten worden meegewogen; hetzelfde geldt overigens ook voor vele 

andere zaken die hieronder aan de orde komen. In de conclusie wordt hierop uitvoerig teruggekomen. 

 

Uitgaande van het realiseren van de heroverwegingsoperatie bestaat de mogelijkheid om ter hoogte van de 

onderstaande bedragen invulling te geven aan nieuw beleid. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de 

filosofie dat er telkenjare ruimte gereserveerd wordt voor nog niet geformuleerd nieuw beleid hiermee wordt 

losgelaten. Alle ruimte gecumuleerd over de jaren wordt in een keer ingevuld met nieuw beleid. 

Een andere dekkingsbron is de OZB. Hier wordt als werkhypothese uitgegaan van een extra jaarlijkse 

verhoging van de OZB van 3%. Uiteraard dient een en ander meegewogen te worden in de uiteindelijke 

standpuntbepaling van de raad. We voegen deze zaken als regels toe aan het meerjarenperspectief: 

Fout! Ongeldige koppeling. 

De heroverwegingstaakstelling uitbreiden wordt door het college als zeer onwenselijk gezien, zowel vanuit 

de invalshoek van de financiële haalbaarheid als vanuit de organisatorische invalshoek. Nadere ruimte kan 

hier voorlopig niet geraamd worden. 
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MEICIRCULAIRE 

 

 

Op dit moment zijn delen van de meicirculaire bekend, zonder de onderbouwing en de precieze uitwerking 

voor onze gemeente. Wij verwachten binnen enkele weken op dit punt nadere gegevens te kunnen 

aanleveren. Op dit moment moeten wij constateren dat de meicirculaire op dit moment een teleurstellend 

beeld laat zien; een definitieve opstelling en een definitief oordeel kunnen pas over een tweetal weken 

gegeven worden. 

De correctie van het Rijk op de uitname BTW compensatiefonds pakt vooralsnog zeer drastisch uit het 

accres valt niet mee. 

 

Geactualiseerd resultaat meerjarenraming 2007-2010 

 

Fout! Ongeldige koppeling. 

 

Gezien de economische vooruitzichten kan een extra accres van 1% per jaar cumulatief worden geraamd 

en daar aan geassocieerd een extra voordeel in termen van een snellere afbouw van de negatieve OZB 

verevening. Het effect is weergegeven in twee extra regels; wederom zij er op gewezen dat ramingen 

onzerzijds de onzekerheid vergroten. 

 

Fout! Ongeldige koppeling. 
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WERKPLAN VAN HET COLLEGE 

 

De middelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werkplan zijn over het algemeen meegenomen 

in de begroting 2006. De volgende onderwerpen zijn niet meegenomen: 

1. Infrastructuur; revitalisering de berk, herinrichting oosterhoutstraat/ gommersstraat/julianastraat, 

verkeersvoorziening berkenring/prinsenstraat  € 327.500 

2. Realisatie centrale huisvesting € 25.000 

3. Informatisering € 60.000 (zie paragraaf bedrijfsvoering) 

 

Aangezien het hier wenselijkheden betreft uit het werkplan zijn deze vooralsnog niet in de opstelling 

opgevoerd met uitzondering van de post informatisering. Dit laatste om eigenstandige redenen.  

 

Indien de raad de genoemde posten toch wil opnemen dan heeft dat uiteraard effect voor het 

meerjarenperspectief. 
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3 OVERDRACHTDOCUMENT VAN HET COLLEGE 

 

In het overdrachtdocument worden een viertal richtingen genoemd voor de besteding van middelen die in de 

komende jaren vrijvallen. Daarnaast volgen uit het document nog enkele kleinere posten. Aangezien er 

overlap is tussen overdrachtdocument en raadsprogramma, worden deze twee onder een hoofd 

doorvertaald in het meerjarenperspectief. 

 

3.1 Adequate formatie 

Inmiddels is deze discussie in de raad afgerond en is de middelenvraag afgedekt. Hier volgt dus geen 

middelenclaim meer uit voort. 

Wel dient er ten overvloede op gewezen dat nieuw beleid en beleidsinitiatieven in principe tot personele claims 

zullen leiden, dit dient evenwel bij de inhoudelijke voorstellen te worden verantwoord.  

 

3.2 Beleidsachterstanden 

In principe mag er van uitgegaan worden dat beleidsachterstanden in de afgelopen begroting, de kadernota 

en het raadsprogramma althans in budgettaire zin zijn cq worden ingelopen .  

 

3.3 Beheerplannen 

Op basis van het werkplan is besloten de beheerplannen door te rekenen op basis van de levenscyclus van 

het kapitaalgoed. Hiermee kunnen wezenlijke bedragen gemoeid zijn. Rioolbeheer kent evenals 

afvalverwijdering zijn eigen financiering en drukt niet op de algemene middelen. Andere beheerplannen 

doen dat wel en zijn dus zeer relevant voor de beschikbare middelen. De grote onbekende in dit kader is het 

gebouwenbeheer, waarna op dit moment een onderzoek loopt; wij ramen dit vooralsnog PM, maar een 

wezenlijk beslag op de vrije ruimte mag hier niet uitgesloten worden. 

 

3.4 Sanering reserves 

Naast vele claims die er op de reserves en voorzieningen drukken, wordt ook een substantieel deel van de 

rente als dekkingsmiddel in de algemene dienst gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat de exploitatiereserve , 

rekening houdend met alle claims die daarop rusten, feitelijk niet vrij beschikbaar is. De beschikking over de 

rente dient in de loop van deze raadsperiode te worden afgebouwd om de vrije beschikking over de 

hoofdsommen terug te krijgen. Hiermee is een bedrag van € 65.000,- cumulatief mee gemoeid (Hierbij zijn 

de algemene reserves weerstandsvermogen, grondbedrijf en enkele bestemmingsreserves buiten 

beschouwing gelaten). Bij de voorzieningen klemt een en ander minder, er van uitgaand dat voorzieningen 

adequaat (horen te) zijn. De rente wordt op incidentele basis als extra begrotingspost onvoorzien incidenteel 

opgevoerd. Ook hier is afbouw in 4 jaar aan de orde, maar er is geen effect op het meerjarenperspectief, 

vanwege het incidentele karakter van de post. 
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FINANCIËLE VERTALING RAADSPROGRAMMA  

 

De financiële vertaling van het concept raadsprogramma, mede in relatie tot het overdrachtsdocument van 

het college, leidt tot completering van het meerjarenperspectief. Voor nadere verantwoording wordt naar de 

bijlage verwezen. 

 

Op basis van bovenstaande opzet is er dus sprake van een tekort in 2007 van € 1.000.000,- en een 

overschot van € 350.000,- in 2010. Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle middelenvraag reeds in 2007 aan 

de orde is.  
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Fout! Ongeldige koppeling. 

 

 

4 CONCLUSIE 

 

In de benaderingswijze hierboven is uitgegaan van tal van veronderstellingen, die stuk voor stuk 

verdedigbaar zijn, maar tegelijkertijd de onzekerheid van de ramingen vergroten. Daarnaast is er sprake van 

de normale onzekerheden die drukken op een meerjarenraming. Uiteindelijk noopt ook de tijdsdruk 

waaronder een en ander tot stand gekomen is tot enig voorbehoud. De middelenvraag vanuit het gebouwen 

beheerplan is vooralsnog pm geraamd en ook de kwalitatieve doorontwikkeling van de organisatie zou tot 

extra middelenvraag kunnen leiden. 

Al met al moet het hierboven geschetste perspectief dus met een grote mate van voorzichtigheid benaderd 

worden.  

 

Als we de bovenstaande opstelling als uitgangspunt willen hanteren dan zien we dat realisatie van het totale 

pakket aan beleid denkbaar is. Op het eind van het vierjaren traject zou zelfs nog van een overschot sprake 

zijn. Aan het begin van het traject is er echter sprake van begrotingstekorten, die middels fasering van het 

beleid kunnen worden gladgestreken (in de huidige opstelling drukt het volledige beleidspakket reeds vanaf 

het eerste jaar op de begroting). 

 

Advies: 

- Het ambitieniveau hoeft op dit moment niet naar beneden te worden bijgesteld. 

- Het huidige perspectief dient zeer actief te worden gevolgd en geactualiseerd mede vanwege de 

veronderstellingen en voorbehouden. 

- Het beleid wordt in tranches van telkens een jaar geëffectueerd zodat bijstelling van de ambities 

lopende de raadsperiode kan plaatsvinden.  

 

 

 

 


