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Raadsinformatiebrief maart Programmabegroting 2016-2019 

Kennisnemen van: 

Vorig jaar is de begroting en het proces op veel fronten tegelijk veranderd. Zo is er een nieuwe opzet van 
de programma's en de paragrafen. We hebben deze nieuwe opzet geëvalueerd en dit heeft geleid tot een 
iets andere opzet van de begrotingscyclus. In deze nieuwe opzet starten we in maart met het informeren 
van de raad. We doen dat met een raadsinformatiebrief. 

Inleiding: 

De nieuwe inrichting van de begrotingscyclus is formeel vastgelegd in de vastgestelde "financiële beleids-
en beheers verordening gemeente Oudewater 2015" (verordening art. 212 Gemeentewet). 
In de verordening is opgenomen dat als start voor de begrotingscyclus er in maart een document naar de 
raad gestuurd wordt met daarin de actuele (financiële) ontwikkelingen. Dit gaat in de vorm van een 
raadsinformatiebrief (RIB). 

Kernboodschap: 

Met deze RIB geven we de financiële stand van zaken voor de begroting 2016-2019. Hiermee starten we 
het proces van het opstellen van de begroting 2016. In deze raadsinformatiebrief worden de nu bekende 



majeure ontwikkelingen en een financiële stand van zaken aangegeven. In juni komen wij met een voorstel 
bij u om de kaders voor de begroting 2016 te toetsen en suggesties op te halen. Het gaat dan over de 
beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden voor nieuw beleid en een verdere invulling van de 
financiële kaders voor de programmabegroting 2016-2019. Na juni wordt de programmabegroting 
opgesteld. Daarbij wordt wat besproken is in het juni-overleg meegenomen. In november wordt de 
begroting geagendeerd voor de raad. De vastgestelde programmabegroting 2016 moet vóór 15 november 
2015 zijn ingediend bij de Provincie. 

Financieel overzicht 2016-2C 1! ì 
2016 2017 2018 2019 

saldo PB 2015-2018 0 0 0 0 incl. taakstellingen 

structurele effecten na nov.2014: 

ontwikkelingen algemene uitkering: 58 110 160 160 decembercirculaire 2014 

ontwikkelingen: 

Ferm werk -63 -63 -63 -63 begroting ferm werk 2015 

dividend BNG -10 -10 -10 -10 Jaarstukken BNG (maart 2015) 

leerlingenvervoer -32 -32 -32 -32 analyse jaarrekening 2014 

leges reisdocumenten -18 -18 -18 -18 verhoogde afdracht leges aan Rijksoverheid 

App en RIS gemeenteraad -11 -11 -11 -11 
Hogere lasten 
Aansprakelijkheidsverzekering -10 -10 -10 -10 
Dekking kapitaallasten oevers Lange 
Linschoten -16 -16 

Door dekking van deze kapitaallasten hoeft er minder 
onttrokken te worden aan de Algemene Reserve 

saldo maart 2015 -86 -34 0 0 

*1) Dit saldo is inclusief de door uw raad besloten bezuinigingstaakstellingen, verhogingen inkomsten en 
extra lasten vanuit het Coalitieakkoord. Na de huidige inzichten is de verwachting dat deze allen al zijn of 
worden nog gerealiseerd. 

*2) Berekening op basis van de meest actuele rijkscirculaire (december). 

De doorrekening van de laatste gemeentefondscirculaire geeft voor de WMO en de 
decentralisaties het volgende beeld: 

2016 2017 2018 2019 

W M O -66 -66 -66 -66 

Decentralisaties -64 -96 -135 -135 

Uit bovenstaand overzicht blijkt ook dat de inkomsten voor de Decentralisaties dalen. Dit betekent dat de 
beschikbare budgetten voor Decentralisaties lager uitvallen. Binnen het bestaande beleid (inkomsten gelijk 
aan uitgaven) zal er geprioriteerd moeten worden om binnen deze budgetten te blijven om een nadelige 
invloed op het saldo te voorkomen. 
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Vervolg: 

In het junioverleg presenteren we een eerste opzet van de Programmabegroting 2016 en verder. 

Bijlagen: 

Geen bijlagen. 

De secretaris De burgemeester 

r. drs. P. Verhoeve 
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