
Presentatie aan de 

raad
8 mei 2019



Agenda

• Opening

• Introductie

• Presentatie

• Vragen

• Sluiting



Aanleiding

• Taken en middelen overgedragen door het Rijk

• Wijzigingen BBV



Financiële verordening

Art. 2 Programma-indeling

1. De raad stelt een programma-indeling vast

2. De raad stelt op voorstel van het college de 

taakvelden per programma vast

3. De raad stelt op voorstel van het college de 

beleidsindicatoren vast

4. De raad stelt vast over welke de onderwerpen hij 

kaders wil stellen en geïnformeerd wil worden.



Wijzigingen programma-indeling

• Ontschotting sociaal domein

• Programma “Stenen”

• Uitgangspunten BBV

• Onderdelen P12 naar andere programma’s

• Was/wordt-lijst



Ontschotting Sociaal Domein 
(programma’s 7, 8 en 9 (Jeugd, Welzijn en zorg

en Werk)

• Wat is ontschotten?

Totaal 
‘ontschot’ 

budget 
Sociaal 
Domein

Budgetten
tbv

Participatie

Budgetten
Jeugd

Budgetten
Wmo

Budgetten
Welzijn



Redenen voor ontschotting

• Integratie Uitkeringen zijn ondergebracht in de Algemene
Uitkering van het Gemeentefonds

Aansluiting met 
Rijk

• Niet meer denken en handelen vanuit geldstromen

• Ondersteuning vanuit zorgvraagstukken

Meer integrale
ondersteuning

• Gericht preventie (welzijn) koppelen aan zorgvraag

• Gericht op voorkomen ipv oplossenTransformatie

• Rol van de gemeenteraad meer gericht op inhoud en beleid
en resultaat

• Minder belemmerd door schotten in geldstromen

Meer sturing en
controle op inhoud



Verandering voor gemeenteraad

Hetzelfde

Kaderstellende en
controlerende taak van 
gemeenteraad

Planning&controlcyclus

Spelregels van financiële
verordening

Wijziging

Opbouw van de begroting

Inrichting van productgroepen
i.p.v. 1 groot programma van 
circa 45 mln
Ruimte om daadwerkelijk te
transformeren



Programma 12 Financiën en

algemene dekkingsmiddelen

• Wijzigingen zijn wettelijk van aard

• Volgens het BBV bestaat het programmaplan in de begroting uit:
– Programma’s

– Overzicht algemene dekkingsmiddelen

– Overzicht kosten overhead

– Bedrag voor heffing vennootschapsbelasting

– Bedrag voor onvoorzien

• Wat zijn de consequenties?



Visies

• Nieuwe programmavisies voor deze raadsperiode aansluitend 

op collegeprogramma.

• Kernwoorden/-zinnen per programma:
– P1: dichtbij, actief, betrekken, dienstverlening die van goede kwaliteit en 

betrouwbaar is.

– P2: veilige woon-, leef- en werkomgeving, buurtinitiatieven faciliteren, 

evenementen zijn belangrijk.

– P3: goede bereikbaarheid, hoogwaardig openbaar vervoer, duurzame 

mobiliteit, verkeersveiligheid.

– P4: ondernemersklimaat, werkgelegenheid, toekomstbestendig 

centrumgebied, jaarlijks ondernemersevent, inkoopbeleid.

– P5: ontwikkelen en ontplooien, vertrouwde en veilige omgeving, 

bevordering van basisvaardigheden, bestrijding van laaggeletterdheid, 

onderwijsachterstandenbeleid.

– P6: bibliotheek, muziekonderwijs, sporten en meer bewegen, gezonde 

leefstijl, meer groen en bomen, historisch cultureel erfgoed.

– P7: welzijn, ondersteuning, zorg, iedere inwoner kan volwaardig 

meedoen.



• Vervolg
– P8: duurzame samenleving, beter scheiding van

afval/grondstoffen, circulaire economie.

– P9: integraal accommodatieplan, evenwichtige en kwalitatieve goede 

woningvoorraad, levensloopbestendigheid, klimaatadaptatie, 

energietransitie.



Indeling alle programma’s

• Indeling is gelijk aan de huidige begroting
– Programmavisies

– Trends en ontwikkelingen

– Beleidsdocumenten

– Wat willen we bereiken?

– Wat gaan we daarvoor doen?

– Wat mag het kosten?

– Prestatie-indicatoren



Was/wordt-lijst programma’s


