
4 oktober 2022

Presentatie Begroting

&

Verder..
 



Wat willen we behandelen?

• Planning en control cyclus
• Begroting 2023 en verder…
• Begroting digitaal
• Kengetallen
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing
• Rechtmatigheidsverantwoording



Planning & Control cyclus

Voorjaarsnota – welke richting gaan 
we uit? Kaders.

Besluitvorming juli

Begroting, wat willen we 
bereiken? Wat gaan we ervoor 
doen? Wat mag het kosten?

Besluitvorming november 

Tussenrapportage; meten, 
analyseren, bijsturen. 

Besluitvorming juli & november

Jaarrekening; de balans 
opmaken en verantwoorden.

Besluitvorming juli



Begroting Lezen

Onderdeel Algemeen
(totaaloverzicht)

Programmaplan 
(antwoorden 3 W vragen) 

Paragrafen
(dwarsdoorsnede)

Financiële begroting

• Beleid.
• Hoofdlijnen Financiën.

• Beleidsprogramma’s.
• Overzicht algemene baten en 

lasten.

• Beleidslijnen en info 
beheersmatige aspecten.

• Technische toelichtingen op 
cijfers en uitgangspunten.



Begroting 2023
Omschrijving 2023 2024 2025 2026 
Saldo primitieve begroting inclusief 1e 
wijziging 

 685.000  495.600  695.300  -23.000 

Correctie afschrijvingslasten  -38.900  -38.900  -35.100  -35.100 
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 
2021 

 -149.000  -150.000  -153.800  -153.800 

Gevolgen 1e tussenrapportage 2022  -135.700  66.700  213.400  411.400 
Uitgangspunt voorjaarsnota 2023  361.400  373.400  719.800  199.500 
     
Voorjaarsnota 2023     
B. Rekenkundige en algemene kaders  -466.000  -466.000  -466.000  -466.000 
D. Autonome ontwikkelingen  -247.800  -223.000  -228.800  -228.800 
E. Bedrijfsvoering  -83.900  -83.900  -83.900  -83.900 
F. Investeringen  -  -  -  - 
G. Voorgestelde dekking  -  -  -  - 
Totaal na Voorjaarsnota  -436.300  -399.500  -58.900  -579.200 
     
Diverse aanpassingen begroting 2023     
Ontwikkeling algemene uitkering  

3.763.800 
 

5.394.000 
 

6.471.000 
 

4.856.000 
GRJR  -858.200  -516.300  -516.300  -516.300 
BAR-bijdrage  -296.900  -360.100  -333.400  -261.200 
Kapitaallasten  4.300  -22.400  -23.900  -16.400 
Overige mutaties  -46.100  -45.600  -40.800  -66.200 
Toename OZB-opbrengsten  60.100  61.800  63.600  305.500 
     
Saldo begroting na wijzigingen  

2.190.700 
 

4.111.900 
 

5.561.300 
 

3.722.200 

 



Begroting 2023 en verder….

Financiële ontwikkelingen naast/in CWP:
-Indexering/Inflatie.
-Salaris en pensioenen in nieuwe CAO.
-WMO en Doelgroepenvervoer.
-Ontwikkeling GR BAR-organisatie.
-Huisvesting onderwijs.
-Projectontwikkelingen.



Begroting; resumé
Provincie-eisen:
• Voldoende weerstandsvermogen
• Begroting structureel in evenwicht: structurele lasten worden gedekt door structurele 

baten
• Meerjarig sluitende begroting
• Kengetallen binnen de normen.

BBV-eisen:
• Alle investeringen worden geactiveerd
• Kapitaallasten worden structureel in de begroting opgenomen

Gezond financieel beheer:
• Huidige inwoners betalen voor huidige voorzieningen => Kostendekkend.
• Algemene reserve dient ter dekking van risico’s => Ratio Weerstand.
• Er wordt geen beleid gedekt vanuit de Algemene reserve => Evenwicht.
• Bij voldoende weerstandsvermogen kan het meerdere worden ingezet ter dekking van 

incidentele lasten => Reserves.



Begroting digitaal

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 (begrotingonline.nl)

https://albrandswaard.begrotingonline.nl/programmabegroting-2022-en-meerjarenraming-2023-2025
https://albrandswaard.begrotingonline.nl/programmabegroting-2022-en-meerjarenraming-2023-2025


Kengetallen



Kengetallen



Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Uit de simulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s van Albrandswaard kunnen worden 
afgedekt met een bedrag van € 4.695.566 (benodigde weerstandscapaciteit).

Risico grondbedrijf komt uit MPO, wordt apart meegerekend; € 1.040.800



Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2023    
Weerstandsonderdelen Huidige capaciteit    
Algemene reserve € 12.774.385    
Reserve MPO € 1.746.000    
Reserve Sociaal domein € 1.726.900    
Beschikbare weerstandscapaciteit € 16.247.285    

 
Ratio 
weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 € 16.247.285   
2,83 

 Benodigde 
weerstandscapaciteit 

 (€ 4.695.566 + € 1.040.800) 
= € 5.736.366 

  

 

Weerstandsnorm
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2 uitstekend
B 1.4-2.0 ruim voldoende
C 1.0-1.4 voldoende
D 0.8-1.0 matig
E 0.6-0.8 onvoldoende
F <0.6 ruim onvoldoende



Hoe beheersen we deze begroting?
Control => Met als doel?
• Correcte informatievoorziening.
• Rechtmatige besluiten.
• Budgetten bepalen/beheersen.
• Efficiënt werken.

                              

          IN CONTROL ZIJN
Grip op organisatie door (bij)sturing.
Geen verrassingen.
Gestelde doelen kunnen worden behaald.



at betekent de nieu e verant oordelijkheid voor het ollege en raadW w w c ?

• emeente ontroller  stelt el  de re htmatigheidsverant oording op.G (c ) z f c w
• ountant verant oordelijk voor getrou heidsoordeel.Acc w w
• erijken van interne ontroles en pro essen.H c c
• College presenteert voora  jaarlijks het ontroleplan.f c
• oor de start van de a ountants ontrole stelt ollege jaarrekening in lusie  V cc c c c f

re htmatigheidsverant oording vast.c w
• College presenteert el  de e jaarrekening aan de aad.z f z R
• aad stelt voora  de kaders vast nieu e inan i le verordening in de maak .R f ( w f c ë )

14

Rechtmatigheid



Vragen?
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