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Onderwerp
Vaststelling Programmabegroting 2011

Datum 
voorstel
26 oktober 
2010

Datum 
raadsvergadering
9 november 2010

Bijlagen Ter inzage
Begrotingsstukken 2011
1e en 2e begrotingswijziging 
2011

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
Ons College heeft uw raad de ontwerp Programmabegroting 2011, met de daarbij 
behorende stukken aan geboden op donderdag 16 september j.l.

De begrotingsstukken zijn onder gebracht in een drietal boekwerken met de 
volgende inhoud:

Boek 1: Programmabegroting 2011;
Boek 2: Productenraming/Beheerstoelichting 2011;
Boek 3: Bijlagen, behorende bij de begroting 2011;

Voorts hebben wij u een Begroting in Kort Bestek doen toekomen.
De Programmabegroting is de begroting ten behoeve van de raad, die deze dient 
vast te stellen.
De productenraming/beheerstoelichting en de bijlagen worden door ons college 
vastgesteld.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
Conform artikel 190 van de gemeentewet biedt het college jaarlijks, tijdig voor de in 
artikel 191, eerste lid, bedoelde vaststelling, de raad een ontwerp aan voor de 
begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting 
voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.
Artikel 191, eerste lid, stelt dat de raad de begroting vaststelt in het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

2. Wat willen we bereiken?

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel
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De Programmabegroting is een van de documenten die jaarlijks wordt uitgebracht in 
het kader van de budgetcyclus. 
Op verzoek van de raad is wederom gevolg gegeven aan het nog verder verbeteren 
van de formulering en leesbaarheid van de meetbare beleidsdoelstellingen. De 
vernieuwde lay-out, die bij de begroting 2009 voor het eerst haar intrede maakte, 
hebben wij ook voor 2011 aangehouden. 

Per programma vindt u een beschrijving:

• het bestaande beleid;
•  “wat willen we bereiken”, “wat gaan we er voor doen” en “wat mag het 

kosten”;
• de meetbare beleidsdoelstellingen;
• de begrotingscijfers per begrotingspost;
• de beleidsintensiveringen.

3. Wat gaan we daarvoor doen?
Per programma is aangegeven wat we ervoor gaan doen en per programma is ook 
aangegeven waarvoor we extra geld beschikbaar willen stellen 
(beleidsintensiveringen).

4. Wat mag het kosten?
De begroting is sluitend gemaakt door o.a. te breken met “oud beleid” en er zijn 
voorstellen gedaan om ruimte te creëren voor nieuw beleid. Voor een specificatie 
van die maatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de Programmabegroting.

De begroting 2011 sluit uiteindelijk met een batig saldo van € 36.477,00. De 
meerjarenbegroting sluit met de nadelige saldi van afgerond  € 654.000,00 in 2012, 
€ 1.396.000,00 in 2013 en € 2.095.000,00 in 2014.

Inmiddels is de septembercirculaire verschenen en dat heeft geleid tot de volgende 
1e wijziging van de begroting 2011.

1  e   wijziging van de begroting  2011  

Septembercirculaire
In deze 1e wijziging van de begroting zijn meegenomen voor 2011 als ook in de 
meerjarenbegroting ( MJB )de gevolgen van de septembercirculaire 2010.
Deze mutaties hebben het volgende effect op de meerjarenbegroting.

Uitkeringspercentage juni circulaire september 
circulaire
2011    1,530  1,530
2012    1,516  1,525
2013    1,504  1,519
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2014    1,449  1,515
2015    1,494               1,508

De daling is echter lager ten opzichte van de junicirculaire.
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Dit betekent voor de jaren 2012 tot en met 2014 een hogere algemene uitkering ten 
opzichte van  de junicirculaire van :
2012 : €   113.300,00;
2013 : €   190.500,00;
2014 : €   203.700,00.

Uitkomst gewijzigde meerjarenbegroting.

Op basis van het verwerken van het voorgaande overzicht ontstaat voor de 
meerjarenbegroting het volgende beeld:

Jaren 2011 2012 2013 2014

Saldo in de meerjarenbegroting  36.477
- 

654.000
-1.396.

000
-2.095.

000

Saldo mutaties 0 113.300 190.500 203.700

Nieuwe uitkomst meerjaren 
begroting 36.477

-540.70
0

-1.205.
500

-1.891.
300

De begroting 2011 sluit dus nog steeds met een positief saldo van € 36.477,00 en de 
saldi in de meerjarenraming zijn iets minder ongunstig.
In die meerjarenbegroting gaan we nog steeds uit van de korting vanaf 2012 van 
jaarlijks € 600.000,00 oplopend naar € 3.000.000,00 in 2016.
Zodra hier meer duidelijkheid over komt door middel van een circulaire van het 
Ministerie zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Daarnaast wordt in de 1e begrotingswijziging het budget voor de Wmo aangepast op 
basis van de hogere uitkering die we van het rijk in het kader van de Wmo 
ontvangen.

Verplaatsen sportpark
Daarnaast is in de 1e begrotingswijziging verwerkt het besluit van de gemeenteraad 
van 5 oktober j.l. tot stopzetten van het project verplaatsen van het sportpark naar 
het Riels kwadrant.
Dit betekent dat alle ramingen op het product ONTO505 Grondexploitatie voor het 
onderdeel Ontwikkeling Sportpark/Riels Kwadrant komen te vervallen.
De raming heeft voornamelijk betrekking op het  budget van € 8.174.000,00 voor 
het bouw- en woonrijp maken. Met betrekking tot de geraamde uren zal u een 
voorstel worden aangeboden hoe deze uren in de toekomst zullen worden ingezet.
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2e Begrotingswijziging / autorisatie

Zoals bekend dient ons college de door uw raad vastgestelde begroting 2011 aan 
Gedeputeerde Staten in te sturen vóór 15 november 2010. Door uw raad te nemen 
besluiten tot wijziging van de begroting kunnen zowel plaatsvinden in de 
begrotingsvergadering als in een raadsvergadering op een later tijdstip.

Aangezien een wijziging van de begroting alleen betrekking kan hebben op de 
geraamde baten en lasten dient uw raad ook te besluiten met betrekking tot door te 
voeren mutaties op balansposten, zoals het beschikbaar stellen van gelden voor 
nieuwe kapitaaluitgaven en het beschikken over het eigen vermogen en de 
voorzieningen.
Dit is de zogenaamde autorisatie (oftewel machtiging tot het realiseren) van 
balansmutaties.
Die mutaties kunnen slechts worden gerealiseerd tot de bedragen die uw raad heeft 
vastgesteld.
Bij dit voorstel is dan ook een ontwerpbesluit gevoegd, waarin dit nader wordt 
geregeld. Middels dit besluit wordt de relatie gelegd tussen de investerings- en 
financieringsbeslissing en de daaruit voortvloeiende baten en lasten in het 
begrotingsjaar 2011.

In het activiteitenplan 2011 – 2014 zijn nieuwe investeringen opgenomen en 
daarnaast zijn er hogere exploitatie-uitgaven meegenomen. 

In de begroting 2011 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid:

Lasten van het activiteitenplan investeringen welke ineens worden gedekt €
345.750,00

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel €
                                                                                                                    149.432,00  
Totaal €

495.182,00

Het bedrag van € 345.750,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve 
onderhoud gemeentegebouwen voor  € 272.750,00 en voor € 73.000,00 uit de 
algemene weerstandsreserve.
De incidentele lasten in de exploitatie worden eenmalig gedekt door aanwending 
van de algemene weerstandsreserve.

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte 
in de begroting.
Lasten van het activiteitenplan investeringen €

135.138,00
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Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel €  59  .211,00  
Totaal lasten activiteitenplan €

194.349,00

De begroting sluit nu met een batig saldo van € 36.477,00.

Zoals gebruikelijk maakt een voorstel tot beschikbaarstelling van een aantal 
(kapitaal) kredieten deel uit van de begrotingsstukken. Dit stuk bevat uitgaven die, 
naar onze mening, zonder afzonderlijk raadsvoorstel tegelijk met de vaststelling van 
de begroting kunnen worden beschikbaar gesteld c.q. geautoriseerd. Voor een 
specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit raadsvoorstel.

Naast de meegenomen investeringen met budgettaire consequenties, hebben wij 
tevens een aantal andere investeringen voor 2011 meegenomen in het overzicht, 
dat behoort bij het bij dit voorstel gevoegde ontwerpraadsbesluit, waarvan op een 
andere wijze in de dekking wordt voorzien.
Dekking van deze investeringen is voorzien middels aanwending van reserves en/of 
voorzieningen.
Dit wordt in het overzicht ook als zodanig aangegeven.

Toezicht

De provincie Noord-Brabant heeft in  de periode 2006-2010 een proef gehouden met 
terughoudend financieel toezicht. Het doel van de proef was, door het grotendeels 
terugtreden van de verticale toezichthouder, de nadruk te leggen bij het horizontaal 
toezicht vanuit de gemeenteraad. Op deze wijze wordt beter recht gedaan aan de 
eigen verantwoordelijkheden van de gemeenten.

Per 1 januari 2010 is er een einde gekomen aan de proef en heeft een evaluatie 
plaatsgevonden.
De rapportage die is opgesteld aan de hand van de resultaten van deze evaluatie is 
bijgevoegd.

Uit de proef met terughoudend toezicht kan worden geconcludeerd dat de provincie 
zijn wettelijke taak als verticaal toezichthouder kan invullen met minder toezicht, 
minder communicatie en minder producten dan voor de proef het geval was.
Daarbij dienen wel enkele kanttekeningen te worden geplaatst:

• minder verticaal toezicht dient hand in hand te gaan met een verbetering 
van horizontaal toezicht;

• communicatie met de gemeenten blijft noodzakelijk, maar kan minder 
intensief dan voor de proef;

• het gunstige economisch tij tijdens de proef heeft invloed gehad op de 
resultaten van de proef tot en met 2009.
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Rekening houdend met deze kanttekeningen wil de Provincie verder met 
terughoudend toezicht.
In het financieel toezicht dient in de ogen van de provincie uitgegaan te worden van 
de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten. De taak van de primaire 
toezichthouder ligt dan bij de gemeenteraad.

De Provincie zal in de rol als toezichthouder de gemeenten richting geven hoe te 
voldoen aan de minimale wettelijke eisen. De mate van terughoudendheid in 
toezicht hangt grotendeels af van de gemeente zelf. De ene gemeente is nu 
eenmaal beter in staat zijn eigen (horizontaal) toezicht in te richten dan de andere. 
Bij gemeenten waar horizontaal toezicht onvoldoende van de grond komt blijft een 
meer actieve rol van de provincie noodzakelijk. Alleen op die manier kan financiële 
toezicht volgens het (wettelijk) minimum worden gegarandeerd.

Brief begroting 2011

Bij brief van 22 juni informeert de provincie de gemeenten over een aantal 
onderwerpen die van belang zijn voor het opstellen en vaststellen van de begroting 
2011 en de meerjarenramingen 2012-2014.

De Provincie hanteert de volgende uitgangspunten:

Accressen 2012-2014
In de juni circulaire zijn de accressen 2012-2014 pm geraamd. Vorig jaar zijn de pm-
ramingen gelijk gesteld aan 0%. Dit geldt nu ook weer, zodat er sprake is van een 
nominaal accres en een reëel accres van maximaal 0% voor de meerjarenramingen 
2012-2014. Die 0-procent kan weleens een te optimistische benadering zijn. 
De provincie geeft daarom in overweging behoedzaamheid te betrachten bij het 
opstellen van de ramingen.

Bepalen vorm van toezicht
Wanneer de begroting 2011 reëel sluitend is volgt er repressief toezicht ook al is de 
meerjarenraming niet sluitend. Er wordt dus door de Provincie niet getoetst op 
duurzaam financieel evenwicht.
Wanneer de begroting 2011 niet reëel sluitend is maar het wel voldoende 
aannemelijk is dat de meerjarenraming, in het laatste jaar reëel sluitend is dan volgt 
eveneens repressief toezicht.
Sluit de begroting 2011 niet reëel en is de meerjarenraming ook niet reëel sluitend 
dan volgt in het algemeen preventief toezicht.
Wij bieden u een begroting 2011 aan die structureel in evenwicht is. Onze 
meerjarenbegroting is niet sluitend voornamelijk vanwege de inschatting van de 
korting op het gemeentefonds voor de jaren 2012 tot en met 2014.
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Stelposten/ taakstellende bezuinigingen 
De toezicht houder beoordeelt de kwaliteit en de realiteit van de ramingen in de 
begroting. Voor het beoordelen van ombuigingstaakstellingen/stelposten spelen o.a. 
de volgende factoren een rol:

• is de ombuigingstaakstelling voldoende concreet onderbouwd;
• zijn er eerdere bezuinigingen gerealiseerd;
• en hoe is de  financiële situatie van de gemeente.

Ten aanzien van de begroting 2011 wordt gesteld dat eventuele nieuwe 
taakstellende bezuinigingen voor 2011 worden geaccepteerd indien deze voldoen 
aan de hierboven gestelde criteria.
Voor de jaren 2012 tot en met 2014 worden geen taakstellende/richtinggevende 
bezuinigingen geaccepteerd om de meerjarenraming in evenwicht te brengen.

Onderuitputting kapitaallasten
Uitgangspunt is voor de toezichthouder dat de gemeente in staat is om de volle 
jaarlasten binnen de meerjarenraming op te kunnen vangen.
In Goirle hanteren we de verantwoording via de netto methode. De provincie opteert 
via de bruto methode d.w.z. de volle jaarlasten worden structureel geraamd, maar 
hier tegenover staat aan de inkomstenkant een post onderuitputting kapitaallasten.

Met de opmerkingen in de brief van de Provincie met betrekking tot de begroting 
2011 is bij het opstellen van de begroting 2011 rekening gehouden.

5. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.

7. Fatale beslisdatum
Conform artikel 191, lid 2 dient de begroting in ieder geval vóór 15 november van 
het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde 
Staten toegestuurd te worden.

8. Voorstel
Wij stellen u voor om achtereenvolgens over te gaan tot:

I. vaststelling van de Programmabegroting 2011/Meerjarenbegroting 2011-
2014;
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II. vaststelling van de 1e wijziging van de begroting waarin o.a. zijn meegenomen 
de mutaties met betrekking tot de algemene uitkering op basis van de 
septembercirculaire en de financiële gevolgen voor de begroting 2011 
vanwege het besluit om het sportpark niet te verplaatsen;

III. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van 
de voor 2011 geplande activiteiten;

b. voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de 
gemeentebegroting 2011 te wijzigen (2e begrotingswijziging).

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris
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De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28-10-2010;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

I. tot vaststelling van de Programmabegroting 2011/Meerjarenbegroting 
2011-2014;

II. tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting waarin o.a. zijn 
meegenomen de mutaties met betrekking tot de algemene uitkering op 
basis van de Septembercirculaire en de financiële gevolgen voor de 
begroting 2011 vanwege het besluit om het sportpark niet te verplaatsen;

III. a. tot het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering 
van de voor 2011 geplande activiteiten;

b. voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit 
de gemeentebegroting 2011 te wijzigen (2e begrotingswijziging).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-11-
2010.

, de voorzitter

, de griffier
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Bijlage bij het raadsbesluit in verband met de vaststelling van de 
begrotingsstukken 2011

Overzicht als bedoeld onder III sub a van het raadsbesluit van 
09-11-2010

I Op te nemen in de 2e begrotingswijziging en in het autorisatiebesluit

Krediet Kapitaallast
en

BDO0407 Informatisering en automatisering 
Programma andere overheid € 

261.500
€ 
24.562

OND0903 Facilitaire Services
Vervanging plotter € 

5.000
 

VVH0604 Brandweer
Voorbereidingskrediet 
brandweerkazerne

€ 
50.000

#

ONT0502 Ruimtelijk beleid
iDOP Riel € 

43.000
€ 

4.192 

REB0701 Groen
Vervanging speeltoestellen € 

30.000
€ 

4.425 

REB0703 Wegen, straten en pleinen
Infrastructuur 2011 € 

1.129.000
€ 

98.787

REB0705 Riolering 
Vernieuwen riolering 
infrastructuurplan 

€ 
840.000

€ 
0

&

Vervanging gemalen, 
drukriolering randv.

€ 
50.812

€ 
0

&

Vervanging gemalen, 
drukriolering civiel

€ 
95.164

€ 
0

&
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Verbeteringskosten 
bergbezinkvoorzieningen 

€ 
250.000

€ 
0

&

Afkoppelvoorzieningen € 
400.000

€ 
0

&

Totaal € 
1.635.976

€ 
0

&

REB0708 Gemeentegebouwen
Onderhoud gemeentegebouwen € 

272.750
€ 
0

        $

REB0709 Sportterreinen en accommodaties
a. Vervanging doelen sportpark 
van den   Wildenberg

€ 
16.500

€ 
2.434

 

b. Vervanging doelen sportpark 
de Krim

€ 
5.000

€ 
738

 

€ 
21.500

€ 
3.172

ONT0514 Gezondheid
Aanschaf AED-apparaten € 

23.000
#

Totaal investeringen en 
meegenomen lasten

€ 
3.471.726    

€ 
135.138

legenda 
opmerkin
gen:

# Dekking vindt plaats door 
aanwending van de algemene 
weerstandsreserve

& Dekking vindt plaats uit het 
rioolrecht

$ Dekking vindt plaats via een 
beschikking over de reserve 
onderhoud gemeentegebouwen
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II. Meegenomen activiteiten ( exploitatie)

Exploitatie Exploitatie
Incidenteel Structureel

BDO0402 Juridische dienstverlening 
Juridische adviezen € 

50.000
         #

BDO0404 Communicatie en voorlichting 
a. bijdrage Oranjecomité € 

1.500
b. bijdrage activiteiten 4 en 5 mei € 

1.500

GRI0101 Bestuursorganen
Opleiding en training nieuwe 
gemeenteraad

€ 
10.000

         #

VVH0601 Veiligheid
a. integrale veiligheid € 

16.000
b. ontmantelen hennepkwekerijen € 

10.000

ONT0516 Recreatie
Stichting Recreatie en toerisme € 

5.000

ONT0501 Economisch beleid
Intocht St. Nicolaas € 

1.500

ONT0503 Landelijk gebied
Bijdrage Streekhuis € 

15.000

ONT0517 Verkeer en vervoer 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer 
Plan

€ 
40.000

         #

VVH0602 Vergunningverlening 
Bodemkwaliteit € 

2.000
         #
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ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning 
a. bemoeizorg € 

15.000
         #

b. wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorz.

€ 
8.711

     ONT05
10

Jeugd

Schoolmaatschappelijk werk v.o. € 
7.432

#

     ONT05
15

Kunst en cultuur 

Midzomernachtfestival € 
5.000

#

     ONT05
15

Sportterreinen en 
-accommodaties
Onderzoek sporthal de Haspel € 

20.000
#

Totaal meegenomen lasten 
exploitatie

€ 
149.432

€ 
59.211

# Dekking vindt plaats door 
aanwending van de algemene 
weerstandsreserve
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