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Geachte raadsleden, 

Met deze brief willen wij u informeren over het proces om te komen tot een nieuwe programma-indeling. 

In de door de raad vastgestelde Financiële verordening 2017 (artikel 2, eerste lid) is opgenomen dat de 
raad bij aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling vaststelt. 
Er is een aantal redenen om tot een nieuwe programma-indeling over te gaan. De redenen geven wij 
hieronder. Samen met u willen wij overleggen wat een gewenste nieuwe indeling kan zijn. Wij willen u 
daartoe een voorzet doen, die wij graag met u willen bespreken in een commissiebijeenkomst op 9 april 
2019. Ons uiteindelijk voorstel willen wij aan u voorleggen voor uw raadsvergadering van 13 juni 2019. 

De aanleiding voor het wijzigen van de programma-indeling komt voort uit de toenemende omvang van 
taken en middelen bij onze gemeente door het overdragen van taken in het sociaal domein door het Rijk. 
Deze ingewikkelde taken krijgen vorm in de gemeente. Hierbij wordt samengewerkt in 
gemeenschappelijke regelingen, gestuurd, gefaciliteerd en gefinancierd. De andere wijziging wordt 
ingegeven door veranderingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV). Het BBV schrijft voor om zaken anders te presenteren en dit heeft direct gevolgen voor de 
programma-indeling. 

Een duidelijke en logische begroting wordt onder andere bepaald door de programmastructuur. Het 
college zet in op een programmastructuur die: 

• voldoende invulling geeft aan de kaderstellende en controlerende taak van de raad; 
• zoveel mogelijk aansluit op de ontschotting van het sociaal domein volgens het 

collegeprogramma; 
• zoveel mogelijk aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen; 
• voldoet aan wet- en regelgeving. 

In maart 2019 volgt een voorstel voor de nieuwe programma-indeling en programmavisies waar we, zoals 
hierboven voorgesteld wordt, tijdens een commissiebijeenkomst op 9 april 2019 verder op in willen gaan. 
De onderwerpen voor het voorstel zijn het ontschotten van de betreffende programma's rond het sociaal 
domein en de aanpassingen in het BBV die betrekking hebben op het programma Financiën en 
algemene dekkingsmiddelen. 
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De uitkomst en uitwerking van deze bijeenkomst wordt met een voorstel aan u voorgelegd ter 
besluitvorming. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de burgemeester, 

48&_/4, 
mw. A. Attema 


