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Aan de raad, 

  

Onderwerp: Programmabegroting 2013: "Naar een nieuw evenwicht", inclusief 2° 

bestuursrapportage 2012 

  

  

Voorstel: De programmabegroting 2013 vaststellen inclusief 2° begrotingswijziging 

De 2° bestuursrapportage 2012 vaststellen (1° begrotingswijziging 2013) 

Een egalisatiereserve Wmo-individuele voorzieningen instellen 

Een reserve onderhoud wegen instellen     POND> 
  

1 SAMENVATTING 

Jaarlijks stelt de gemeenteraad vóór 15 november de programmabegroting vast voor het 

volgende jaar. Ter vaststelling wordt aangeboden de ontwerp-programmabegroting 2013. 

Evenals in de voorgaande jaren maakt de tweede bestuursrapportage van het lopende jaar 

(2012) daar onderdeel van uit en leidt deze tot de 1° wijziging van de begroting 2013. 

In de Kadernota 2013 waren reeds op hoofdlijnen de uitgangspunten en inhoudelijke keuzes 

vastgelegd voor deze programmabegroting 2013. In de kadernota was ook een overzicht 

gegeven van de ontwikkelingen en ramingen die van invloed zijn op het budgettaire perspectief 

2013-2016. Tegemoetkomend aan de uitgangspunten van de kadernota presenteren wij nu 

een programmabegroting met een sluitend saldo. Als uitvloeisel hiervan wordt voorgesteld om 

een tweetal nieuwe reserves in te stellen. 

Inmiddels is de uitslag van de septembercirculaire bekend geworden. Deze is van dien aard, 

dat het college besloten heeft om met het oog op het politieke draagvlak, zoals dit zich tijdens 

de commissievergadering op 16 oktober heeft geopenbaard, het positieve resultaat gedeeltelijk 

aan te wenden om het bezuinigingenpakket op onderdelen bij te stellen. Verwerking van de 

septembercirculaire en deze aanpassing in het dekkingsplan leiden tot een voorstel tot tweede 

wijziging van de begroting 2013. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Onder de titel “Scherp aan de Wind” heeft de gemeenteraad op 10 juli 2012 de kadernota 

2013 vastgesteld. Als antwoord op de sombere financiële vooruitzichten voor de komende 

jaren, is daarin een afgewogen pakket aan maatregelen voorzien dat tot een gezonde 

financiële situatie kan leiden voor de gemeente. 

Overeenkomstig de afspraak die wij met de raad hebben gemaakt, is in de afgelopen maanden 

gewerkt aan de concretisering van de 57 voorstellen tot bezuiniging of vergroting van inkom- 

sten. Wij zijn ons ervan bewust dat deze een grote impact zullen hebben voor burgers en 

instellingen, maar zeker ook voor de gemeentelijke organisatie. Het doorvoeren van structureel 

ruim 3,5 miljoen euro aan maatregelen kan niet ongemerkt. Desondanks zijn wij in staat 

geweest om (met uitzondering van de rioolheffing) af te zien van nieuwe voorstellen tot 

verhoging van gemeentelijke belastingen. 



  

In een tijd waarin de koopkracht van inwoners door de economische crisis en maatregelen van 

het Riĳk toch al onder druk staat, vinden wij dit een belangrijk gegeven. Thans wordt deze 

programmabegroting 2013, inclusief 2e bestuursrap-portage 2012, die als titel heeft 

meegekregen “Naar een nieuw evenwicht” aan u aangeboden. 

Tijdens de raadsbrede commissievergadering op 16 oktober heeft de raad, vooruitlopend op 

de algemene beschouwingen op 6 november a.s., gesproken over de ontwerp-programma- 

begroting 2013. Daarin tekende zich een meerderheid af voor het voornemen om de kort 

daarvoor bekend geworden uitkomsten van de septembercirculaire, die positiever uitvallen dan 

de prognose waar de begroting op is gebaseerd, aan te grijpen om de voorgenomen 

subsidiekortingen van enkele instellingen neerwaarts bij te stellen. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordings- 

stukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV) bevat de regelgeving daarvoor. De programmabegroting is opgesteld met inachtneming 

van deze voorschriften, maar ook afgestemd op de aandachtspunten die door de provincie 

Overijssel zijn gesteld in het kader van het begrotingstoezicht. De raad vormt het bevoegde 

gezag om te besluiten over de vaststelling van de programmabegroting. 

Op grond van de Financiële verordening Hof van Twente wordt twee keer per jaar een 

bestuursrapportage opgesteld, waarin de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 

wordt verantwoord. De tweede bestuursrapportage 2012 is geïntegreerd in de programma- 

begroting 2013. 

De Nota Reserves en voorzieningen 2011 vormt het beleidskader voor de wijze waarop de 

gemeente omgaat met de instelling van reserves en voorzieningen. De instelling van een 

reserve vergt een besluit van de raad. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

In de programmabegroting 2013 wordt inzicht verschaft in hetgeen de gemeente wil bereiken 

en de daaraan gerelateerde uitgaven en inkomsten van de gemeente. Dit geschiedt aan de 

hand van de W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het 

kosten? In de zes functionele programma's worden deze vragen per beleidsterrein beant- 

woord. In de daaraan voorafgaande visiebladen worden relevante beleidsontwikkelingen 

beschreven; de programma's zelf geven concreter aan welke output gepland is. Evenals vorig 

jaar geeft iedere portefeuillehouder een vooruitblik op de speerpunten die in 2013 centraal 

zullen staan. 

In de voorliggende begroting zijn waar nodig de risico's gekwantificeerd. Deze verbetering ten 

opzichte van vorige jaren was in het kader van de besprekingen rond het risicomanagement 

aangekondigd. Wij willen in vervolg daarop begin 2013 een nadere discussie met u voeren 

over de verdere invulling van het risicomanagement, met name over de te hanteren ratio van 

het weerstandsvermogen. Dat wil zeggen: de verhouding tussen de omvang van de voor 

risico'’s aan te houden reserve en de geschatte omvang van de risico's. 

De schommelingen in de uitgaven voor Wmo-voorzieningen in de afgelopen jaren en het 

streven om vanuit bezuinigingsperspectief zo reëel mogelijk te ramen, brengen ons tot het 

voorstel om te gaan werken met een nieuwe egalisatiereserve Wmo-voorzieningen. Deze biedt 

de mogelijkheid om pieken in de uitgaven op te vangen zonder structurele budgetverhogingen 

door te voeren. Op grond van geldende regelgeving en de gemeentelijke Nota reserves en 

voorzieningen 2011 is de raad bevoegd hiertoe te besluiten. 



  

Voorts stellen wij voor een reserve onderhoud wegen te vormen. In het kader van de aanleg 

van glasvezelkabel ontvangt de gemeente vergoedingen voor zogeheten degeneratiekosten 

van wegen. Wij achten het noodzakelijk deze vergoeding voor toekomstig onderhoud voor het 

beheer van de wegen beschikbaar te houden. De vorming van een reserve is hiervoor een 

geëigend instrument. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

In de programma's 1 tot en met 6 wordt per beleidsterrein een beschrijving gegeven van 

algemene ontwikkelingen op het betreffende beleidsterrein (Visieblad), doelstellingen en 

geplande activiteiten en resultaten voor 2013 (Programma) en de actuele stand van zaken cq. 

de realisatie van begrotingsdoelstellingen 2012 (2° bestuursrapportage). De kleurtabellen 

geven per programma een indicatie van de stand van zaken. Ook de bezuinigingen en de 

autonome ontwikkelingen zijn in tabellen per programma opgenomen. 

In de wettelijk verplichte paragrafen volgt actuele informatie over onderwerpen zoals lokale hef- 

fingen, bedrijfsvoering of grondbeleid. Nieuw is dat in vervolg op het risicomanagement in de 

paragraaf Weerstandsvermogen het risicoprofiel is opgenomen met een kwantificering van de 

risico's. De projectrapportages geven tot slot een actueel beeld van de lopende bestuurlijke 

projecten. 

4.C Wat mag het kosten? 

In de programmabegroting is per programma een overzicht opgenomen van de lasten en 

baten. Eveneens is een overzicht van bezuinigingen per programma opgenomen, ontleend 

aan de Kadernota 2013. Als bijlage is een begroting op productniveau opgenomen. 

Het budgettaire perspectief in de programmabegroting 2013 gaat vergezeld van een omvang- 

rijk pakket aan structurele bezuinigingen, dat de komende jaren geleidelijk oploopt tot meer 

dan 3,5 miljoen euro in 2016. De omvang van deze bezuinigingstaakstelling houdt onder meer 

verband met de geprognosticeerde verlaging van de ontvangst uit het Gemeentefonds. 

Recent is gebleken uit de septembercirculaire van het Rijk, dat die verlaging de komende jaren 

minder ingrijpend zal zijn dan tot voor kort voor reëel werd gehouden. Over de budgettaire 

gevolgen van de septembercirculaire hebben wij uw raad via een raadsmemo geïnformeerd. 

In de afgelopen periode is eveneens gebleken, dat bij een drietal gesubsidieerde instellingen, 

namelijk de bibliotheek, de Reggehof en de Kunstvereniging Diepenheim, de beoogde mate 

van dienstverlening die na de bezuinigingen gecontinueerd zou moeten kunnen worden, niet 

volledig haalbaar is wanneer onverkort aan de bezuinigingstaakstellingen uit de vastgestelde 

Kadernota 2013 wordt vastgehouden. Een bijstelling van de te bezuinigen bedragen is hier- 

door wenselijk. Het gaat in totaal om een bedrag oplopend van € 79.000 in 2014 tot € 95.000 

in 2016, te weten bibliotheek € 65.000, Reggehof € 5.000 in 2015 en € 16.000 in 2016 en 

kunstvereniging Diepenheim € 14.000. 

Met het oog op de hiervoor genoemde ontwikkelingen, ziet het college gegronde redenen om 

reeds nu gelijktijdig met de programmabegroting een begrotingswijziging aan uw raad voor te 

leggen, die voorziet in bovenstaande aanpassingen. Daarnaast is in deze wijziging verwerkt, 

dat ten behoeve van een onderzoek naar herhuisvesting van instellingen met ingang van 2014 

een stelpost is opgenomen van € 67.000. Dit betreft een bedrag van € 29.000 voor de boven- 

verdieping van de Bibliotheek in Goor en € 38.000 gerelateerd aan het afstoten van de Laar- 

school door de Reggehof. 

De effecten uit de septembercirculaire geven de mogelijkheid om de voorgenomen bezuini- 

gingen te matigen. In de 2° begrotingswijziging zijn de budgettaire effecten van de september- 

circulaire, het bijstellen van de bezuinigingsmaatregelen en het onderzoek naar de herhuis- 

vesting van instellingen verwerkt, 



  

Deze wijzigingen leiden tot een volgend bijgesteld budgettair beeld 2013 — 2016. Dit budgettair 

beeld komt in de plaats van het budgettaire beeld zoals opgenomen op pagina 8 van de 

Programmabegroting 2013. Hieruit blijkt, dat ondanks de begrotingswijziging er in 2016 een 

positief saldo van € 161.000 wordt verwacht. In vervolg op de waarschuwing die wij in de 

inleiding van de begroting en in de raadsmemo over de septembercirculaire hebben verwoord, 

benadrukken wij opnieuw dat het gelet op de ontwikkelingen die in de komende jaren op ons af 

komen naar ons oordeel verstandig is deze budgettaire ruimte in stand te laten. Het kersverse 

regeerakkoord “Bruggen slaan” kondigt aan, dat gemeenten daadwerkelijk nieuwe maat- 

regelen zullen ontmoeten die (ingrijpende) budgettaire gevolgen kunnen gaan hebben. 

Afschaffing van het BTW-compensatiefonds, het verplichte schatkistbankieren, en kortingen op 

de bestaande algemene uitkering en op verwachte decentralisaties in het sociale domein: dit 

alles zijn hiervan de tastbare voorbeelden. 

BUDGETTAIR BEELD 2013 - 2016 

  

  

          

  

x € 1000 

Nr: [Omschrijving 2013[  201a[ 2015 _ 2016 

IA _ |Geprognosticeerd begrotingssaldo kadernota 2013 231 193 32 161 

IB |2e berap 2012 autonome en overige ontwikkelingen 168 116 -45 -87| 

c |Totaal Programmabegroting na 2e berap 2012 (2+b) -65) ." 3 74 

D _ |Totale incidentele laten/basten 132 120 134 o 

E  |Structureel saldo programmabegroting 2013 -2016 (c+d) 87| 4a3| 144 74 

F  |Budgettaire effecten septembercirculaire 2012 11 347| 210 249 

|G 1 |Bijstellen bezuinigingsmaatregelen o| -79 -84| -95| 

& 2 |Stelpost iv.m. onderzoek herhuisvesting instelingen 67 -67 -87| 

H _ |Structureel saldo programmabegroting 2013 -2016 na wijziging 78| 244 -85 161 

+ = budgetair voordeel 

- = budgettair nadeel         

4.D Wat is het alternatief? 

Het alternatief is dat delen van de programmabegroting niet worden overgenomen door de 

raad. Eventuele financiële gevolgen daarvan dienen budgettair neutraal te worden doorge- 

voerd. Alternatief kan ook zijn dat géén sluitende begroting wordt vastgesteld. Wij zijn daarvan 

géén voorstander, gelet op de verwachting dat als gevolg van nieuwe bezuinigingen op 

rijksniveau, waartoe een nieuw kabinet zich genoodzaakt zal zien, de gemeente in komende 

jaren opnieuw maatregelen zal moeten nemen. Wij vinden het ook ongewenst omdat de 

gemeente voor een begroting waarvan de jaarschijf 2013 niet structureel sluitend is geen 

goedkeuring zal verkrijgen van de provincie. 

4.E Wat is het risico? 

Zoals aangegeven bevat de paragraaf Weerstandsvermogen een overzicht (risicoprofiel) van 

alle risico's die de gemeente onderscheidt. Dit in vervolg op de nota Risicomanagement uit 

2011. Onderdeel van het risicoprofiel is, dat nieuwe bezuinigingsmaatregelen die op landelijk 

niveau door een nieuw kabinet genomen zullen worden financiële gevolgen kunnen hebben 

voor de rijksbijdragen die de gemeente ontvangt. 



  

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Nadat de programmabegroting 2013 is vastgesteld, dient deze uiterlijk 15 november 2012 

aangeleverd te zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uiteraard wordt ook een 

exemplaar toegezonden aan de provincie. Vervolgens zal de provincie bezien welke toezichts- 

vorm (preventief of repressief) zij richting de gemeente zal gaan uitvoeren. 

5 COMMUNICATIE 

Uw besluit omtrent de programmabegroting 2013 zal worden gepubliceerd in het Hofweekblad. 

Daarin zal tevens een samenvatting van de belangrijkste elementen uit de begroting worden 

opgenomen. Verder is de integrale tekst beschikbaar via de gemeentelijke website. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

de secretaris, de burgemeester, 

mr. G.S. Stam drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer 3092079 

Onderdeel programmabegroting Geheel 

Behandeld door | 

Datum besluitvorming door B8W 25 september 2012/ 23 oktober 2012 

Bilagen Programmabegroting 2013 inclusief 2e bestuursrapportage 2012 

(geanonimiseerd)

  

  Ter inzage gelegde stukken 10° programmawijziging 2012 en 1° en 2° programmauwijziging 2013 

  

  


