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Onderwerp: Programmabegroting 2016 "Nieuwe 

energie" 

Registratienummer: 561995 

Voorstel: 

1. De programmabegroting 2016 vaststellen 

  
  

Argumenten 

1.1 De programmabegroting dient jaarlijks voor 

15 november te worden vastgesteld door de raad. 

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten dienen gemeenten voor 15 

november een door de gemeenteraad vastgestelde 

begroting bij de provincie en het Centraal bureau voor 

de statistiek (CBS) aan te leveren. Gebeurt dat niet, 

dan valt de gemeente onder preventief toezicht van de 

provincie. 

1.2 De programmabegroting 2016 is gebaseerd op de 

kadernota 2016 die op 25 augustus jl. door de raad is 

vastgesteld. Het budgettair perspectief, de keuzes voor 

nieuw beleid en de (financiële) uitgangspunten waren in 

hoofdlijnen al opgenomen in de kadernota. De nieuwe 

ontwikkelingen sindsdien, zoals verwoord in de 2° 

bestuursrapportage 2015 zijn hier aan toegevoegd. 

1.3 De begroting en meerjarenperspectief zijn 

structureel sluitend. De begroting 2016 is ten opzichte 

van de Kadernota sluitend gemaakt met een onttrekking 

aan de Algemene Reserve. Structureel is de begroting 

2016 echter sluitend, omdat per saldo de incidentele 

lasten de incidentele baten in de begroting 2016 ruim 

overtreffen. Ook het structureel budgettair perspectief 

voor de jaren na 2016 is sluitend. Het structureel saldo 

na 2016 toont een overschot van enkele honderd- 

duizenden euro's. 

Het vrij besteedbare deel binnen de Algemene reserve, 

Reserve majeure projecten, Reserve grondexploitatie 

en Reserve bovenwijks is bij elkaar ruim € 3,6 min. 

Om voorgaande redenen voldoet de begroting aan de 

door de raad vastgestelde beleidslijn van een 

structureel sluitende begroting. 



Risico’s 

In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de risico’s 

met mogelijk financiële effecten geïnventariseerd. 

Daarbij is ook aangegeven dat onze weerstands- 

capaciteit aan de weerstandsratio voldoet. 

In de exploitatiebegroting en reserves zit enige vrij 

besteedbare ruimte. Er zijn wel enkele ontwikkelingen 

die daar een negatief effect op hebben. 

Allereerst is dat de efficiencykorting die het kabinet bij 

haar aantreden aan de gemeenten heeft opgelegd. Het 

onderliggende beleid om gemeenten op te schalen tot 

minimaal 100.000 inwoners is vervallen, maar de 

korting die Hof van Twente jaarlijks tot 2024 € 200.000 

extra kost, niet. Na de horizon van het budgettair 

perspectief, dus na 2019, komt er nog € 1 miljoen 

aanvullende korting. De niet in het budgettair 

perspectief opgenomen jaarschijf 2020 is dan ook licht 

negatief. 

Daarnaast kan gewezen worden op de risico's van 

meerkosten die opvang van vluchtelingen/status- 

houders met zich mee brengen. 

Ook kunnen mogelijke besluiten tot uitplaatsing van 

personeel leiden tot niet geraamde desintegratiekosten. 

Tenslotte dient de overdracht van de kunstgrasvelden 

en het onderhoud daarvan ook nog structureel geregeld 

te worden. Een voorstel daartoe kan mogelijk tot niet 

voorziene extra lasten in de begroting leiden. 

Alternatieven 

Om niet onder het preventief toezicht te vallen dient 

voor 15 november een besluit genomen te worden over 

de Programmabegroting. De gemeenteraad kan de 

begroting amenderen, maar daarbij is het wel van 

belang om bij eventuele meerkosten het amendement 

te voorzien van financiële dekking. 

Uitvoering 

Na vaststelling van de begroting wordt deze verstuurd 

naar de provincie en het CBS. Het college kan binnen 

de kaders van de begroting vervolgens aan de gang 

met de in de begroting uitgesproken 

beleidsvoornemens. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burgemeester, 
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