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Onderwerp: Programmabegroting 2012 
 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 

 de programmabegroting 2012 vast te stellen, en 
 kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2013-2015. 

 
2. Aanleiding 
Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2012-2015 aan. 
In dit voorstel gaan wij eerst in op een aantal belangrijke aspecten uit het bestuursakkoord. 
Bij punt 5 staan wij stil bij de financiële uitkomsten voor het komend jaar en de verwachtingen in 
het meerjarenperspectief. Dit onderdeel wordt afgesloten met een dekkingsvoorstel.  
 
3. Aspecten 
Bestuursakkoord 
Er is nog steeds onduidelijkheid over de bezuinigingen uit het regeerakkoord en het 
bestuursakkoord. Het college van Ridderkerk is van mening dat de voorgenomen bezuinigingen 
van een omvang zijn dat wachten op meer duidelijkheid geen optie is. In deze brief brengen wij u 
op de hoogte van de bezuinigingen voor Ridderkerk. De bedragen zijn nog onzeker omdat wij de 
macrobedragen hebben vertaald naar Ridderkerk. De verdeelcriteria zijn nog niet bekend dus de 
werkelijkheid kan anders uitpakken.  
 
Financiën decentralisaties 
In het bestuursakkoord zijn hoofdlijnen vastgelegd, een groot aantal punten moet nog worden 
uitgewerkt. Bij de decentralisaties wordt gesproken over te realiseren bezuinigingen. Dit gaat om 
bezuinigingen op de rijksbegroting. De VNG heeft zich bij de gesprekken over taakoverhevelingen 
ingezet voor een voldoende financiële compensatie voor de gemeenten als totaal. Voor elke 
taakoverheveling wordt met een zogenaamde rekenregel de hoogte van het macrobudget 
vastgesteld. De macrobudgetten zullen in de toekomst moeten passen bij de over te hevelen 
taken. 
De verdeelmodellen voor de drie decentralisatieoperaties moeten nog ontwikkeld worden. Elk 
verdeelmodel heeft het risico in zich dat de verdeling van het macrobudget niet aansluit bij de 
spreiding van de kosten onder de gemeenten. Met een mogelijke afwijking in zowel positieve als in 
negatieve zin. In het bestuursakkoord is afgesproken dat een gemeente –voor alle 
herverdelingsoperaties samen–met een negatief herverdeeleffect van maximaal € 15,-- per jaar per 
inwoner te maken krijgt. Dit is voor Ridderkerk een risico van maximaal € 675.000,-- structureel. 
Hiermee is rekening gehouden bij de weerstandsparagraaf. 



 
 

  
Financiën en Control 

Financiële tegemoetkomingen 
In het akkoord is door het kabinet een aantal financiële tegemoetkomingen opgenomen. Deze 
tegemoetkomingen zijn (landelijke bedragen in miljoenen euro's): 
 
ONDERWERP     INCIDENTEEL   STRUCTUREEL 
      KABINETSPERIODE 
 
Herstructureringsfaciliteit Wsw       400 + pm 
Uitvoeringskosten Werken naar vermogen         78     42 
Objectief onderzoek Macrobudget Wwb     pm 
Vrijvallende uitvoeringskosten          pm                pm 
Uitvoeringskosten Jeugd en begeleiding                 80     55 
Invoeringskosten Jeugd          64     
Indexering huishoudelijke hulp    110     44 
Provinciale middelen            90 
Geen 5% korting inloop GGZ/hulpmiddelen               21       7 
RUD's          330               100 
           ---------------        ------------- 
Totaal               1.083+ pm   338+pm  
 
Deze tegemoetkomingen zijn nog niet in onze begroting verwerkt. U wordt zo spoedig mogelijk 
(gemeenteraad van 24 november 2011) gevraagd een startnotitie over hoe de drie decentralisaties 
in BAR verband worden aangepakt te bespreken en vast te stellen.  
 
Participatiebudget 
Het participatiebudget bestaat uit drie delen. Middelen voor inburgering, volwasseneneducatie en 
re-integratie. De aangekondigde bezuinigingen voor de re-integratie en volwasseneneducatie zijn 
nog niet verwerkt in de begroting. Het gaat om een halvering van het re-integratiedeel, een afbouw 
van het deel inburgering naar nul en op de volwasseneneducatie middelen wordt jaarlijks 35 
miljoen bezuinigd. 
 
Inburgering 
De indicatieve bijdrage aan gemeenten voor inburgering uit het Participatiebudget is in maart 2011 
bekend gemaakt. De bedragen zijn nog indicatief omdat nog niet alle gemeenten hun ISI gegevens 
(de prestaties van de gemeente) up-to-date hadden en omdat de rijksbegroting nog moet worden 
goedgekeurd. De terugloop van de te ontvangen middelen voor inburgering hebben wij in onze 
begroting verwerkt. Wij stellen ons op het uitgangspunt om alleen de nieuwe inburgeraars een 
traject te bieden. De inhaalslag is nagenoeg afgerond.  
 
Volwasseneneducatie  
In 2011 ontvangt de gemeente Ridderkerk een budget van € 340.000,-- voor volwasseneneducatie. 
Hiervan is € 135.000,-- bestemd voor Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) en 
€ 205.000,-- om lokaal in te zetten voor onder andere alfabetisering, laaggeletterdheid en 
participatiecursussen. In 2012 zullen deze bedragen vergelijkbaar zijn. Vanaf 2013 (met het 
verwachte einde van de verplichte winkelnering) is er nog niet precies bekend wat er met het 
VAVO-deel zal gebeuren. Hierdoor is dit nog niet in het meerjarenperspectief opgenomen in de 
begroting.   
 
Re-integratie 
Zoals al eerder aangegeven wordt het re-integratiedeel van het participatiefonds gehalveerd in 
2012 ten opzichte van 2014. Daarom vinden o.a. op dit moment de voorbereidingen plaats voor 
een herijking van de werkwijze binnen het team Werk. 
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Het doel van de herijking is een verhoging van de uitstroom met minder middelen. Zoveel mogelijk 
wordt gestreefd naar het zelf uitvoeren van re-integratieproducten die op dit moment ingekocht 
worden bij onze contractpartners. Bij de nieuwe werkwijze wordt gekeken naar de kwaliteiten van 
de medewerkers. Door zelf producten uit te voeren, is de afstand tussen de klantmanager en de 
klant korter, waardoor het toezicht toeneemt en daarmee de uitstroom van klanten. Ook de 
werkwijze van de regisseurs werk zal anders worden ingevuld. In plaats van het zoeken van 
klanten bij vacatures, zullen er vacatures gezocht worden bij klanten. De regisseurs werk zullen 
daarbij worden ondersteund door een digitaal matchingssysteem. De verwachte ingangsdatum van 
de nieuwe werkwijze zal 1 januari 2012 worden. 
 
Zoals het doel van deze herijking al aangeeft moet de uitstroom worden verhoogd met minder 
middelen. De verhouding klanten en de beschikbare budgetten loopt scheef. Het aantal klanten 
blijft naar verwachting hoog, door nieuwe instroom en een beperktere uitstroom, terwijl de 
budgetten lager worden. Per 1 januari 2013 vindt er een ontschotting van de budgetten plaats. 
Gemeenten krijgen daarmee meer vrijheid om de budgetten in te zetten. De hoogte van de 
budgetten voor de gemeente Ridderkerk zijn nog niet bekend. Wel kan gemeld worden dat de 
macro budgetten dalen, de verwachting is dan ook dat de budgetten voor de gemeente Ridderkerk 
zullen dalen.  
 
Minimabeleid 
Vanaf 2012 wordt er € 40 miljoen euro bezuinigd op het gemeentefonds voor armoedebeleid. 
Welke bedrag Ridderkerk vanaf 2012 voor armoedebeleid zal ontvangen is nog niet bekend. Hierbij 
geldt dat minima tot 120% van het sociaal minimum tot 2012 gebruik mogen maken van de 
regeling voor deze groep. Vanaf 2012 wordt dit landelijk vastgesteld op 110%. De bezuiniging kan 
dus (in beperkte mate) hiervan worden gefinancierd. Voor Ridderkerk betekent dit een korting van 
€ 94.000,--. Verder onderzoek is nodig om de bezuinigingen zo min mogelijk effect te laten hebben 
op de mensen die van deze voorzieningen gebruik moeten maken. 
 
Schuldhulpverlening  
Het rijk heeft een structurele bezuiniging van € 47.000,--met ingang van 2012 voor Ridderkerk 
opgelegd. In de begroting is de structurele bezuiniging van het rijk op schuldhulpverlening verwerkt. 
Ridderkerk heeft jaarlijks € 170.000,-- voor schuldhulpverlening beschikbaar.  
Het rijk heeft de bezuiniging doorgevoerd met daarbij de aantekening dat door een selectiever en 
meer gerichte inzet van schuldhulpverlening deze besparing gerealiseerd kan worden. Er wordt dan 
gedacht aan het weigeren van personen bij recidive en wanneer er sprake is van fraude. Door de 
werkwijze aan te passen denkt het college ondanks de bezuinigingen een adequate invulling aan 
de schuldhulpverlening te kunnen geven. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De verdere behandeling van de begroting ziet er als volgt uit: 
 
4 oktober:  Werkgroep KAS 
10 -14 oktober:   Raadsvragen 
27 oktober:  Bijeenkomst raad - Ontmoeting rond de begroting 
31 oktober:  Inlevering door raad van de Algemene Beschouwingen 
t/m 2 november: Inlevering door raad van moties en amendementen 
3 november:   Raadsbehandeling 
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De begroting incl. de verwerking van de 1e ronde taakstellingen laat de volgende einduitkomsten 
zien: 
 
BEGROTING 2012 met dekkingsvoorstel     
        
    2012 2013 2014 2015 
Saldi overzicht van baten en lasten incl. verwerkte 
taakstellingen door college (zie bijlage 3 begroting)  -89.100 -121.700 -734.900 -2.265.500 
Besluitvorming door de raad via dekkingsplan (zie 
bijlage 4 begroting) 89.100 89.100 89.100 89.100 
Lasten en baten begroting 2012-2015 0 -32.600 -645.800 -2.176.400 
 
Voorstel         
Nog invulling geven aan 2e ronde taakstelling 
Kadernota 2012 vanaf het jaar 2013 0 645.000 645.000 645.000 
Nog invulling geven aan 3e ronde taakstelling 
Kadernota 2012 vanaf het jaar 2014 0 0 645.000 645.000 
Uitkomst begroting 2012-2015 na taakstellingen 0 612.400 644.200 -886.400 *) 
 
*) Dit tekort wordt voor afgerond € 4 ton veroorzaakt door een Kasschuifoperatie  binnen de Algemene Uitkering. Hierbij wordt in 2015 
geld uitgenomen dat we de jaren ervoor gaan ontvangen.   
       
Voorstel inzet dekkingsreserve 2011 0 0 0 886.400 
Voorstel toevoeging aan dekkingsreserve 2011 0 -612.400 -644.200 0 
Begrotingssaldi 2012-2015   0 0 0 0 
        
     
Onderbouwing dekkingsvoorstel 
Het meerjarenperspectief laat, na een positieve besluitvorming van de raad over de 
bezuinigingsvoorstellen en nadere invulling van de 2e en 3e ronde taakstellingen, in 2015 nog een 
tekort zien. Voorgesteld wordt om dit tekort van € 886.400,-- uit de ‘dekkingsreserve 2011’ te halen. 
Op de plank ligt immers de reservelijst met bezuinigingsvoorstellen Kadernota 2011 (ca. € 3 
miljoen). 
De jaren 2013 en 2014 laten overschotten zien. Voorgesteld wordt om deze overschotten van 
respectievelijk € 612.400,-- en € 644.200,-- aan de ‘dekkingsreserve 2011’ toe te voegen. 
 
Overige aandachtspunten begroting 
Lasten voor inwoners 
Zoals afgesproken in het collegeprogramma is de stijging van de woonlasten voor 2012 beperkt 
gehouden tot de toepassing van de inflatiecorrectie. In de paragraaf Lokale heffingen is het beleid 
omtrent belasting en heffingen per onderwerp toegelicht. Ook is hierin een totaaloverzicht van de 
woonlasten opgenomen.  
 
Paragrafen 
De paragrafen vormen een belangrijk onderdeel van de begroting. Het doel van de paragrafen is 
het genereren van stuurinformatie voor uw raad. Met de informatie uit de paragrafen kunt u 
beleidslijnen vast- en bijstellen. Ze geven een dwarsdoorsnede van de programmabegroting en 
geven ook inzicht in de achterliggende (bedrijfsvoerings)processen.  
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Algemene uitkering  
De algemene uitkering is voor de planperiode als volgt opgenomen (meicirculaire 2011). 
 

Begrotingsramingen 2012 2013 2014 2015
Geraamd in de begroting 2012-2015 42.000.400 41.541.100 41.263.600 39.904.400

 
 
De algemene uitkering wordt aangepast aan de circulaires van het Rijk. Een ander belangrijk 
onderdeel van de berekening van de algemene uitkering betreft de aantallen van de 
verdeelmaatstaven, bijvoorbeeld het aantal inwoners, woonruimten, bijstandontvangers, 
huishoudens met een laag inkomen en de WOZ-waarden (Wet waardering onroerende zaken). 
Ook die zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Bovendien is er een herijking van de 
verdeelsystematiek aangekondigd. 
Het beeld voor de algemene uitkering voor de komende jaren is somber. De algemene uitkering 
laat dan ook nog steeds een dalend verloop zien. In het jaar 2015 is er incidenteel nog een forse 
terugval van € 4 ton (kasschuif Nationaal Uitvoeringsprogramma –digitalisering dienstverlening 
overheid).  
Nogmaals wordt opgemerkt dat de gevolgen van de decentralisaties nog niet in de cijfers van de 
Algemene Uitkering en daarmee de begroting zijn verwerkt. Zodra de septembercirculaire 2011 
hier enige duidelijkheid over geeft zullen wij de raad hierover via een nagekomen brief afzonderlijk 
inlichten.  
 
Besluiten die de raad neemt 
Voor een overzicht van de (specifieke) besluiten die de raad met het vaststellen van deze 
begroting neemt verwijzen wij naar het (concept)raadsbesluit.  
 
6. Tot slot 
Met de behandeling van deze begroting hopen wij de juiste keuzes voor het komende jaar met 
elkaar vast te leggen.  
 
Moge Gods zegen op onze gezamenlijke arbeid rusten. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele       mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de raad d.d. 3 november 2011 
c.kolf@ridderkerk.nl /286/MV 


