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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Middels deze memo willen wij u informeren over een aantal tekstuele wijzigingen die 
doorgevoerd zijn in de programmabegroting 2012-2015 en de 1e begrotingswijziging 
naar aanleiding van de behandeling van de technische vragen in de Auditcommissie 
van 4 oktober 2011 en de Carrouselvergadering van 10 oktober 2011. De aanpassing 
zijn doorgevoerd in de digitale versies van de programmabegroting en de 1e 
begrotingswijziging die beschikbaar zijn op internet.  
 
Aan het einde van de memo wordt nog kort ingegaan op een tweetal vragen met 
betrekking tot resp. eventuele dubbelingen tussen begroting & 1e begrotingswijziging 
en de algemene uitkering (mei- versus septembercirculaire) 
 
Programmabegroting 2012-2015 
Op pagina 13 wordt een toelichting gegeven op de verlaging van de aanwending van 
de reserve kredietcrisis (zie tekstkader hieronder).  
 

 
 
In 2012 wordt de aanwending niet verlaagd tot € 290.000 zoals gemeld, maar verlaagd 
tot € 500.000. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar het erratum op de 1e 
begrotingswijziging, dat hieronder nog toegelicht wordt. 
 
Naast deze tekstuele wijziging zijn de koppen van de tabellen in hoofdstuk 5 financiële 
samenvatting aangepast. In de papieren versie staat: “Omschrijving 
Ombuigingsvoorstel” boven de eerste kolom, dit moet zijn “Omschrijving”.  
 
Tevens zijn een aantal tabellen cijfermatig aangepast. Geen van de mutaties heeft 
effect op het saldo van de begroting. 

De gemeenteraad       
Renske van der Tempel 
14 oktober 2011 
Erratum Programmabegroting 2012-2015 & 1e begrotingswijziging 
Het college 
105567 

 Paraaf Datum 
Controller   
Directie   
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Op pagina 46 programma 6 is de tabel Wat mag het kosten (tabel 1) vervangen door 
tabel 2. 

 
Tabel 1: Oude tabel 
 

 
Tabel 2: Nieuwe tabel 
 
Op pagina 52 is de tabel met betrekking tot de belastingdruk (tabel 3) vervangen door 
tabel 4. Zie hiervoor ook de beantwoording op de technische vragen (vraag 9 CDA) 

 
Tabel 3: Oude tabel 
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Tabel 4: Nieuwe tabel 
 
Op pagina 54 is een telfout gecorrigeerd met betrekking tot de totale risico’s. Het totale 
risico moet niet zijn € 22.220.000, maar € 20.220.000. Dit heeft geen effect op het 
benodigde weerstandsvermogen. 
 
Bij de toelichting op de post Financieringsresultaat (p. 87) zijn er abusievelijk minnen 
en plussen verward. De oude tabel (tabel 5) is vervangen door tabel 6. 

 
Tabel 5: Oude tabel 
 

 
Tabel 6: Nieuwe tabel 
 
Op pagina 88 wordt een overzicht gegeven van de reserves algemene dienst, in de 
gepresenteerde totalen zijn echter ook de reserves grondbedrijf meegenomen ad.  
€ 13.936. De op de totalen is dit in mindering gebracht en de nieuwe tabel ziet er als 
volgt uit. 
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Tabel 7: Aangepaste tabel reserves algemene dienst 
 
1e Begrotingswijziging 
In de 1e begrotingswijziging staat de volgende tekst opgenomen als toelichting op het 
terugdraaien van de reserve kredietcrisis. 
 

 
 
In de tekst van het raadsvoorstel is de aanwending van de reserve kredietcrisis in 2012 
van € 290.000 gecorrigeerd naar € 500.000. Dit heeft te maken met de aanwending 
van de reserve die noodzakelijk is ter dekking van de incidentele kosten met 
betrekking tot de ombuigingen en de organisatieontwikkeling. In de financiële 
overzichten was hiermee al rekening gehouden, waardoor deze niet gecorrigeerd 
hoeven te worden. 
 
Op pagina 7 staat in de lijst ombuigingen sociaal-maatschappelijke voorzieningen als 
punt 15 nog opgenomen het verminderen van de subsidies sport. Deze is abusievelijk 
blijven staan. De ombuiging is uit de overzichten gehaald en de nieuwe saldi zijn 
verwerkt in het totaaloverzicht op pagina 1 en 4 en in de bijlage bij het raadsvoorstel. 
 
Dubbelingen begroting en 1e begrotingswijziging 
Tijdens de carrouselvergadering van 10 oktober 2011 werd opgemerkt dat een aantal 
ombuigingen uit de 1e begrotingswijziging ook opgenomen zijn als speerpunt in de 
begroting. De vraag die daarbij ontstond was tweeledig: 

1. Ontstaan er dubbelingen als de 1e begrotingswijziging verwerkt wordt? 
2. Is het zo dat als de begroting vastgesteld wordt, de Raad indirect ook al 

akkoord heeft gegeven op de invulling en financiële consequentie van dezelfde 
ombuiging in de 1e begrotingswijziging? 
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Ad 1: 
In de primaire begroting 2012-2015 zijn de ombuigingen niet financieel verwerkt.  
 
Ad 2: 
Het opnemen van de ombuiging als speerpunt benadrukt het belang dat gehecht wordt 
aan het invullen van de ombuiging. Over de invulling en de financiële consequenties 
wordt alleen door middel van de 1e begrotingswijziging een beslissing genomen. 
 
In programma 6 zijn specifiek kosten opgenomen voor het realiseren van de 
ombuigingen. Het betreft hier inzet van eigen personeel. Gedurende de zomer werd 
duidelijk dat ook incidentele inzet noodzakelijk zal zijn voor de realisatie van alle 
ambities. Deze kosten zijn geraamd in de 1e begrotingswijziging. Er is dus geen 
dubbeling voor wat betreft de te maken kosten. Inzet eigen personeel is reeds 
geraamd in de begroting, de incidentele middelen worden aangevraagd middels de 1e 
begrotingswijziging. 
 
Gevolgen septembercirculaire 2011 
Jaarlijks wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds op een tweetal momenten 
aangepast aan de hand van de circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Deze herberekening heeft plaatsgevonden op basis van de septembercirculaire 2011. 
De uitkomst van de herberekening verwerken wij voor het jaar 2011 in de jaarrekening 
2011 en voor de komende jaren in de 1e Tussenrapportage 2012. 
 
2012-2015 
De meicirculaire kende voor de jaren 2012 en volgende nog een hoop onzekerheden 
als gevolg van het nog af te sluiten bestuursakkoord. Inmiddels is met het vaststellen 
van de bestuursafspraken 2011-2015 meer duidelijkheid gekomen. De herinvoering 
van de “samen de trap op en samen de trap af”systematiek is een feit. Echter 
onduidelijkheid blijft over een aantal zaken zoals de economische situatie en de 
gevolgen hiervoor voor de gemeenten, de door te voeren decentralisatiekortingen en 
de gevolgen van de omvangrijke herverdeling van het gemeentefonds ingaande 2013. 
 
De systematiek van samen de trap op en samen de trap af, komt voornamelijk tot 
uitdrukking in het accres dat aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Dit accres 
volgt de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Bij de septembercirculaire is dit accres ten 
opzichte van de meicirculaire opnieuw vastgesteld en met name voor de jaren 2012 en 
2013 naar beneden bijgesteld. 
 
In de circulaires gemeentefonds worden als slot exercitie de financiële gevolgen 
voortvloeiende uit eerder doorgevoerde of aangekondigde beleidswijzigingen verwerkt 
in de algemene uitkering. In afwachting van invulling van beleid ter zake zonderen wij 
de extra inkomsten af. Deze extra inkomsten tellen wij dus niet mee in het resultaat 
van de doorrekening van deze septembercirculaire. 
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Per saldo geeft de septembercirculaire de volgende uitkomsten: 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 
Alg. uitkering 
sept.circ 

17.704.931 18.029.247 18.141.053 18.464.979 18.066.976 

Alg. uitkering 
geraamd 

17.677.952 17.980.736 18.000.613 18.273.644 17.854.627 

Saldo + 26.979 + 48.511 +140.440 + 191.335 + 212.349 
Afgezonderde 
inkomsten 

0 239.848 234.864 176.179 162.971 

Saldo sept. Circ. + 26.979* - 191.337 - 94.424 + 15.156 + 49.378 
*Verwerking vindt plaats in de jaarrekening 2011 

 

In de 1e begrotingswijziging 2012-2015 hebben wij voor eventuele kortingen op de 
algemene uitkering diverse aannames gedaan. Aangezien de verlaging van de 
algemene uitkering voor de jaren 2012 en 2013 wordt veroorzaakt door een bijstelling 
van het accres, kan deze bijstelling ten laste gebracht worden van de aannames in de 
1e begrotingswijziging 2012. De septembercirculaire 2011 geeft geen aanleiding de 
aannames bij te stellen. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat de septembercirculaire 2011 
wederom een momentopname is.  
 
Dit betekent dat de aannames op basis van de meicirculaire als stelpost in de 
begroting zullen worden opgenomen na vaststelling van de 1e begrotingswijziging én 
dat de financiële verwerking gerealiseerd wordt na de doorrekening van de komende 
meicirculaire. 
 
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 

        
Hans Cats   mr. Harald M. Bergmann 
 
 
 


