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Onderwerp 
Nieuwe begrotingsopzet vanaf 2016 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Voor een nieuwe programma-indeling te kiezen met als belangrijkste basis de wettelijk 
voorgeschreven hoofdfuncties; 

2. De visie op hoofdlijnen per programma vast te stellen als basis voor de begroting 2016; beide 
beslispunten conform de bijlage ‘Nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016’. 

 
Inleiding 
In het kader van het project ‘Anders begroten’ is de afgelopen periode in samenwerking met uw raad 
intensief gezocht naar een nieuwe opzet van de begroting en een manier om deze leesbaar, 
eenvoudiger en inspirerend te maken. Dit heeft voor nu geresulteerd in een nieuwe programma-
indeling inclusief een visie per programma.  
 
Beoogd effect 
Met een nieuwe begrotingsopzet kunnen wij u als raad en tevens de Ridderkerkse samenleving op 
hoofdlijnen laten zien wat we doen, welke maatschappelijke gevolgen dit heeft en wat dit gaat kosten. 
Door de begroting terug te brengen naar de belangrijkste thema’s binnen Ridderkerk, vertaald naar de 
hoofdlijnen (essentie) per programma, wordt u tevens in staat gesteld om uw toezichthoudende rol 
scherper in te vullen.  
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
Na vaststelling van de nieuwe programma-indeling en visie kunnen wij de begroting voor 2016 verder 
uitwerken. 
 
Overleg gevoerd met 
Raad, Griffie, Portefeuillehouder Financiën en Bureau Bestuursondersteuning en Gemeentecontroller.  
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 

De vervolgstappen zijn de volgende: 

 12 mei 2015 - Commissie Samen leven; 

 21 mei 2015 - Raadsbehandeling; 

 t/m augustus 2015 - Invulling overige begrotingsonderdelen inclusief verbetering leesbaarheid 

en vereenvoudiging financiële paragrafen en andere onderdelen door organisatie; 

 t/m september 2015 - Plan van aanpak opstellen over de presentatie van de begroting qua 

vormgeving en digitale ondersteuning door organisatie; 

 5 november - Raadsbehandeling van de nieuwe begroting 2016.     

 
 
 



Evaluatie/monitoring 
Na het 1

e
 kwartaal 2016 evalueren als input voor de begroting 2017. 

 
Financiën  
Aan de uitwerking van dit voorstel zijn in eerste instantie geen extra kosten verbonden. Uit het nog op 
te stellen plan van aanpak over de presentatie, vormgeving en digitale ondersteuning van de 
begroting kunnen nog wel extra (structurele) kosten naar voren komen. Zodra het plan en de kosten 
bekend zijn zullen wij hierop bij u terugkomen.   
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na besluitvorming zal een plan van aanpak (inclusief een programma van eisen) worden opgesteld 
over de presentatie van de begroting qua vormgeving en digitale ondersteuning door de organisatie. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Bijlage nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016 
2. Concept raadsbesluit nieuwe opzet van de begroting vanaf 2016 
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