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Het college op te dragen binnen de kaders van de Voorjaarsnota 2012-2105 de ontwerpProgrammabegroting 2012-2015 op te stellen en aan de raad te presenteren.

Samenvatting:
De raad stelt met de Voorjaarsnota de kaders vast waarbinnen het college het ontwerp van de
Programmabegroting opstelt. Zij bevat uitgangspunten om tot een duurzaam sluitende
meerjarenbegroting van de gemeente te komen.
De economische recessie noodzaakt gemeenten ingrijpende maatregelen te treffen om de
gemeentelijke financiën op orde te houden. De financiële gevolgen van de stagnatie in de
woningbouw, het groeiend beroep op de sociale voorzieningen, de afnemende dividend-inkomsten uit
bedrijfsdeelnemingen in combinatie met rijksbezuinigingen en de aankondiging van een stevige
decentralisatie-operatie waarbij het rijk efficiencykortingen doorvoert zetten de (meerjaren)gemeentebegroting sterk onder druk.
De Voorjaarsnota 2012 e.v. staat dan ook in het teken van ombuigingen. De Voorjaarsnota 2012-2015
geeft uitzicht op een duurzaam sluitende meerjarenbegroting van onze gemeente.
De behandeling van de Voorjaarsnota door de raad vormt uiteraard niet het vaststellingsmoment van
de Programmabegroting. Dat is begin november. Echter, veel voorgestelde ombuigingen vergen een
zorgvuldige, tijdige voorbereiding. Vaak is ook overleg met andere partijen nodig. Het is dan ook
onontkoombaar, willen bepaalde maatregelen hun effect al in 2012 kunnen sorteren, reeds vanaf het
Voorjaarsnotamoment met de voorbereiding van de maatregelen te beginnen.
Proces:
Ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2012 e.v. hebben de raadsfracties met elkaar gesprekken en
discussies gevoerd. Hierbij is gebleken dat de ombuigingsopgave complex is.
De ambtelijke organisatie heeft voorafgaand een lijst met ombuigingen gepresenteerd. Dit om de
discussies binnen raadsfracties en ons college te inspireren.
Bij de opstelling van de Voorjaarsnota hebben wij graag gebruik gemaakt van de gedachten die door
raadsfracties tijdens de diverse bijeenkomsten over de visie op de gemeente en financiële taakstelling
in de eerstkomende jaren zijn gemaakt. De raad heeft veel energie geïnvesteerd in het
voorbereidingstraject van de Voorjaarsnota. Hierdoor is tussen fracties verbinding ontstaan over veel
te treffen maatregelen. Dit neemt niet weg dat over bepaalde ombuigingen nog best politiek
verschillend wordt gedacht. Waar het gaat om een ombuigingspakket van meer dan € 4 mln.
structureel is dit niet verwonderlijk. Hier komt bij dat dit ombuigingspakket volgt op een jaar waarin al
voor een gelijk bedrag in de meerjarenbegroting is omgebogen!
Wij hebben getracht het ombuigingspakket in een strategisch kader te plaatsen. Dat kader is tevens
ontleend aan de gesprekken die tussen de raadsfracties zijn gevoerd. Het is uiteraard aan de raad te
bepalen hoe hij zijn discussie over de Voorjaarsnota wil inrichten. Onze suggestie is de discussie met
name te richten op de strategische benadering van de noodzakelijk te treffen maatregelen. Een
handreiking hiervoor is in onderdeel 2 van de nota opgenomen. Wij zien de daarna opgenomen eerste
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uitwerking van de ombuigingsvoorstellen als invulling van deze strategische benadering. Wij vragen
de raad ons de ruimte te geven binnen de strategische kaders tot concrete uitwerking van de
ombuigingstaakstelling te komen. Dit betekent onder meer dat wij het overleg openen met bijvoorbeeld
maatschappelijke partners hoe zij bepaalde taakstellingen binnen hun organisaties gaan realiseren.
Uiteraard leggen wij op onze beurt aan de raad regelmatig verantwoording af over de wijze waarop wij
aan de bestuurlijke uitwerking van de ombuigingsopgaven vorm en inhoud geven.
Uw raad heeft gevraagd, gezien de richting van uw discussies, de ombuigingsopgaven in beeld te
brengen aan de hand van de thema's veiligheid, openbare ruimte, sociaal-maatschappelijk en
bedrijfsvoering. Op deze thema's hebben wij de Voorjaarsnota ingedeeld.
Het is niet onze intentie in dit raadsvoorstel in te gaan op individuele ombuigingssuggesties of nieuwe
wensen. Wij maken één uitzondering omdat deze niet in de uitgereikte Voorjaarsnota herkenbaar is.
Het betreft het onderwerp "verbetering doorstroming verkeer Rivierweg tussen Rhoonse Baan en de
Groene Kruisweg". Onze bestaande begroting voorziet niet in deze investering. Op dit onderwerp is
eerder door uw raad een motie aangenomen waarin u tot uitdrukking heeft gebracht dat u dit
onderwerp erg belangrijk vindt. In onze afwegingen hebben evenwel geen ruimte kunnen vinden voor
deze relatief omvangrijke investering van € 1,2 mln. Ook niet ondanks de mogelijke subsidie van de
provincie van € 0,5 mln. Om deze reden treft u deze "nieuwe wens"dan ook niet aan in de
Voorjaarsnota.
Na de behandeling van de Voorjaarsnota starten wij de voorbereiding van de Programmabegroting.
Zoals met u afgesproken zullen wij de politieke speerpunten in de begroting "SMART" formuleren. Dat
wil zeggen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
Op deze wijze maakt u uw verwachtingen ten aanzien van de te bereiken resultaten aan ons duidelijk.
Tevens wordt een basis gevormd voor een concretere verantwoording aan u voor de resultaten die wij
binnen uw kaders boeken.
Bijlagen:

98960: Ontwerp Voorjaarsnota 2012-2015
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Poortugaal, 17 mei 2011
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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