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DATUM  7 november 2016 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Aanbiedingsbrief begroting 2017 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA / 

BELEIDSVELD 

 alle 

ZAAKNUMMER  ZK16001485 

INLEIDING  Voor u ligt de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. In uw 

vergadering van 11 juli 2016 heeft u de Kadernota 2017 vastgesteld. In deze Kadernota 

hebben wij u een doorkijk gegeven voor het komende begrotingsjaar 2017. Uit deze 

Kadernota is gebleken dat de exploitatie 2017 bijna in evenwicht is én dat vanaf 2018 tot 

2020 er een (bescheiden) positief saldo op de exploitatie kan worden gerealiseerd. Om de 

begroting 2017 sluitend te krijgen zal er een uitname moeten worden gedaan uit de 

Reserve Begrotingsregulatie, welke door uw raad in 2015 is gevormd. Al met al mag 

worden geconcludeerd dat het uitgangspunt in het Collegeprogramma 2014-2018 om een 

sluitende begroting te realiseren gehaald wordt. Waar we in 2014 nog werden 

geconfronteerd met een structureel tekort van circa € 2 miljoen zien we in de 

meerjarenbegroting in 2018 een positief saldo van ca. € 252.000,- (afgerond).  

KADER  Artikel 190 van de Gemeentewet 

VOORSTEL  Wij stellen u voor: 

 

1. in te stemmen met de begroting 2017 

2. Het nadelige saldo 2017 ad € 114.346 ten laste te brengen van de reserve 

begrotingsregulatie. 

3. het meerjarenperspectief 2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen 

4. De (investerings)kredieten in de begroting 2017 ter beschikking te stellen 

5. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Langereis en 

Buitenplaats vast te stellen. 

 

ONDERBOUWING  I n h o u d  a a n b i e d i n g s b r i e f  2 0 1 7  

Wij informeren u in deze aanbiedingsbrief over de volgende onderdelen: 

 

1. Kaderbrief financieel toezicht provincie Noord Holland 

2. Wijziging regels Besluit begroting en Verantwoording 

3. Stand van zaken uitvoering collegeprogramma “Doorpakken 2014-2018” 

4. Stand van zaken kerntakendiscussie  
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5. Nieuwe ontwikkelingen voor 2017  

6. Financiële consequenties kadernota 2017 

7. Financieel perspectief 2017 

8. Meerjarenperspectief 2018-2020. 

9. (Investerings)kredieten opgenomen in begroting 2017 

10. Grondexploitaties 

 

 Financieel toezicht provincie 

 

Van de provincie Noord Holland is de kaderbrief financieel toezicht 2017 ontvangen. 

Hierin wordt uiteengezet waar de provincie haar toezicht op richt in de periode 2017-

2020. De onderstaande onderwerpen maken in deze periode nadrukkelijk onderdeel uit 

van het provinciaal toezicht: 

 
 Consequenties opschuivend sluitend meerjarenperspectief; 

 Mei-september circulaire; 

 Vaststellingsbesluit bij begroting; 

 Paragraaf taakstellingen en reserveringen; 

 Overzicht incidentele baten en lasten; 

 Precariobelasting; 

 Meerjarenbeleidsplan gemeenschappelijke regelingen; 

 Decentralisatie sociaal domein. 

Voor zover van toepassing voor de gemeente Koggenland komen wij hierop terug in deze 

aanbiedingsbrief. Bovenstaande onderwerpen komen aan de orde in het kader van het 

financieel toezicht in het jaarlijkse ambtelijk overleg met de provincie Noord-Holland.  

 

 Wijziging regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) 

 

Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) gepubliceerd. Aanleiding voor de wijzigingen in het 

BBV vormen de adviezen van de door de VNG ingestelde adviescommissie Depla. De 

wijzigingen treden in werking vanaf het begrotingsjaar 2017 en zijn dus verwerkt in deze 

programmabegroting 2017. Deze wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de 

begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten, provincies (en m.i.v. 2018 van 

gemeenschappelijke regelingen) te vergroten. Door de wijze waarop cijfers en prestaties 

worden gepresenteerd te veranderen ontstaat meer eenheid. Dit versterkt de horizontale 

verantwoording. De uniformering zorgt er ook voor dat begrotingen en prestaties beter 

vergelijkbaar worden, wat naar verwachting van de commissie Depla ook een positief 

effect zal hebben op de horizontale verantwoording en de betrokkenheid van andere 
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belanghebbenden. Zo worden de kosten overhead inzichtelijk gemaakt in de paragraaf 

bedrijfsvoering. Ook de toerekening van de rentekosten gaat met ingang van 2017 op een 

andere wijze plaatsvinden. 

 

De huidige drie beleidsprogramma’s worden onderverdeeld in taakvelden, die voor iedere 
gemeenten gelijk zijn. Met de introductie van de beleidsindicatoren wordt verwacht dat 

de gemeenteraad meer sturing kan (gaan) geven aan het door haar voorgenomen beleid. 

De beleidsindicatoren van alle gemeenten in Nederland worden bijgehouden op 

www.waarstaatjegemeente.nl . Deze website biedt uw raad de mogelijkheid om de 

gegevens van de gemeente Koggenland met andere gemeente(n) te vergelijken.  

 

      3. Stand van zaken uitvoering collegeprogramma “Doorpakken 2014-2018” 

 

De programmabegroting 2017 is de derde begroting onder verantwoordelijkheid van dit 

college. We geven in 2017 verder invulling aan de beleidsvoornemens uit het 

Collegeprogramma “Doorpakken”. De beleidsvoornemens voor 2017 zijn bij de 
behandeling van de Kadernota door uw raad op 11 juli 2016 vastgesteld. De voornemens 

en activiteiten (“wat gaan we doen”) komen uitgebreid aan bod in de drie programma’s. 
   

Het lijkt ons een gepast moment om u bij de verantwoording over 2016 een meer 

gedetailleerd overzicht aan te bieden over de stand van zaken per eind 2016. 

 

Ambities in perspectief 

 

De voornemens uit “Doorpakken” realiseren wij in een periode die wordt gekenmerkt 
door grote veranderingen, die ook onzekerheid met zich meebrengt op financieel gebied. 

Tegen die achtergrond is het college in 2014 aan de slag gegaan met “Doorpakken”. 
 

Per programma een korte toelichting op de meest in het oog springende zaken: 

 
 Dienstverlening &  Bestuur: 

We hebben doorgepakt op het uitgangspunt om een sluitende (meerjaren)begroting te 

realiseren. Belangrijk instrument hiervoor is geweest de Kerntakendiscussie die we in het 

derde kwartaal 2014 hebben opgestart en waarover besluitvorming door uw raad in april 

2015 heeft plaatsgevonden. We kijken hierbij terug op een bijzonder intensief én 

interactief proces dat veel heeft opgeleverd. Niet alleen in financiële maatregelen. Er is 

ook sprake geweest van bevestiging van het besef dat onze inwoners betrokken zijn en 

willen blijven bij hun gemeente. Binnen de kerntakendiscussie is ook nadrukkelijk 

aandacht geweest voor onze ambities met betrekking tot een andere kijk op onze taken 

in een veranderende maatschappij. In de paragraaf Taakstelling wordt u geïnformeerd 

over de actuele stand van zaken rond de kerntakendiscussie. 

 

Met uw raad is gesproken over de bestuurskracht van onze gemeente. Een QuickScan naar 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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onze kracht is uitgevoerd en met u besproken. De resultaten van deze QuickScan zijn in 

het algemeen zeer bemoedigend. De conclusies uit de QuickScan én de stand van zaken 

rond de KOM samenwerking zullen met uw raad worden besproken. 
 

 Welzijn &  Zorg 

Vanzelfsprekend hebben de Transities binnen het Sociaal Domein in 2015 en 2016 een 

prominente plaats ingenomen in de uitvoering van het collegeprogramma. We hebben 

geconstateerd dat de invoering van de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein naar 

tevredenheid zijn verlopen. Uw raad is consequent meegenomen in het proces en 

geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële verantwoording. De Transformatie staat 

nu volop in de schijnwerpers.  

 

Ook in 2017 zullen wij op basis van de door uw raad vastgestelde en mogelijk nog bij te 

stellen beleidsplannen ons inzetten op het aanspreken op en benutten van eigen 

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.  

 

De totstandkoming van een definitief plan voor de huisvesting van het primair onderwijs 

in de kern Avenhorn/De Goorn heeft om u bekende  redenen een lange aanloop. Op 12 

september jl. heeft uw raad unaniem ons voorstel met betrekking tot de scenariokeuze 

gesteund. Richting is gegeven aan een  nieuwe  accommodatie voor het primair onderwijs 

op de locatie Buitenroede. Met het door uw raad beschikbaar gestelde krediet zullen wij 

de voorbereiding richting definitieve besluitvorming (krediet) in gang zetten. Wij tekenen 

aan dat in deze begroting geen rekening is gehouden met de financiële consequentie van 

deze besluitvorming. 

 
 Wonen & Ondernemen 

Er is doorgepakt  om binnen de heel voorzichtig opkrabbelende woningbouwmarkt 

invulling te geven aan onze plannen voor Buitenplaats ‘De Burgh’. Ook in Ursem, 

Berkhout en in Obdam zijn ontwikkelingen gaande. 

 

Najaar 2016 bereikt uw raad het visiedocument voor ons Woningbedrijf, waarin wij onze 

strategie met betrekking tot een toekomst vaste bedrijfsvoering willen vastleggen. 

Rekening houdend met de veranderende wetgeving vanuit het Rijk. 

 

De Regionaal Economische Agenda is door alle zeven West-Friese raden vastgesteld met 

het daarbij horende uitvoeringsprogramma van projecten op economisch terrein. Verder 

zijn de kaders vastgesteld (en krediet beschikbaar) voor een Regionale structuurschets. 

Nodig om beleid op elkaar af te stemmen, om goedkeuring van de provincie te krijgen 

voor ruimtelijke plannen en als onderbouwing voor subsidies van Rijk en provincie. 
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Stand van zaken kerntakendiscussie 

 

In de raadsvergadering van 20 april 2015 heeft u een pakket aan maatregelen vastgesteld 

om de begroting 2016 en de daarop volgende jaren structureel sluitend te maken. De 

maatregelen zijn verwerkt in de begroting 2016 en volgende jaren. In de paragraaf 

“Taakstellingen” treft u een overzicht aan van de gerealiseerde ombuigingen. 
 

      5.  Nieuwe ontwikkelingen voor 2017 

 

Uiteraard wordt in de programmabegroting 2017 in meer detail ingegaan op nieuwe 

ontwikkelingen waar wij op willen doorpakken in 2017. Per programma worden de 

speerpunten, zoals die in de Kadernota 2017 zijn opgenomen uitgewerkt. Bij elk 

speerpunt wordt aangegeven: “Wat we willen?” en “Wat gaan we doen?”. Hierbij 

formuleren wij de doelstelling voor 2017 en brengen we de invloed van de gemeente in 

beeld en de mogelijke risico’s.  
 

Het komende jaar gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar: 

 

Programma Bestuur &  Dienstverlening: 

 

Met de “input” verkregen uit de dorpsgesprekken willen wij een beleid ontwikkelen voor 
de kernen. De inzet is het behoud van het woon- en leefklimaat in onze kernen. 

Uitgangspunt is dat de inwoners van de kernen hierin een maximale verantwoordelijkheid 

nemen. De gemeente zal hierbij faciliterend zijn. Ook wordt in 2017 verder uitvoering 

gegeven aan het lokale project “zuipen en slikken is voor losers”. 
 

Programma Welzijn & Zorg 

 

Binnen het taakveld Sociaal Domein zal evenals in 2016 ook 2017 in het teken van de 

transformatie van de decentralisaties. Ingezet wordt op een betere koppeling van de 

formele zorg met de informele zorg, met aandacht voor de mantelzorg (respijtzorg). De 

gemeente heeft de rol van regisseur uiteraard in samenwerking met onze 

netwerkpartners. 

 

Programma Wonen &  Ondernemen 

 

In 2017 worden de eerste stappen gezet ter voorbereiding op de Omgevingswet, waarbij 

specifiek aandacht wordt geschonken aan het dilemma van regeldruk versus bescherming 

tegen hinder en/of bescherming van bijzondere kwaliteit. In 2017 verwachten wij dat er 

besluitvorming kan plaatsvinden rond het project glasvezel. 
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             6.Financiele consequenties kadernota 2017 

 

In de kadernota 2017 is aan uw raad een opsomming gepresenteerd van de speerpunten, 

die wij voornemens zijn om in 2017 op te pakken dan wel te realiseren. Bij de verdere 

uitwerking van de speerpunten wordt uw raad in de raadsvoorstellen geïnformeerd over 

de mogelijke organisatorische en financiële consequenties, die verband houden met het 

desbetreffende speerpunt. 

 

             7. Financieel perspectief 2017  

 

In de begroting 2017 is rekening gehouden met de financiële consequenties zoals die zijn 

opgenomen in de meicirculaire 2016 van 31 mei 2016 van het Ministerie van BZK. We 

achten het niet uitgesloten dat de septembercirculaire informatie bevat, die van invloed 

kan zijn op de uitkering voor 2017 en de daarop volgende jaren. U kunt daarbij dan 

denken aan onder meer de bijdrage betreffende de opvang van statushouders en de 

ontwikkeling van het accres.  

 

De mogelijke financiële consequenties, die voortvloeien uit deze circulaire zullen u in een 

afzonderlijk raadsvoorstel worden gepresenteerd en in een begrotingswijziging 2017 

verwerkt. 

 

De wijzigingen, zoals die worden voorgesteld in het BBV ( zie paragraaf 2) worden ook 

mogelijk in een afzonderlijke begrotingswijziging aan u voorgelegd. Voor zover wij nu 

kunnen overzien hebben deze wijzigingen geen invloed op het begrotingsresultaat. 

 

Onderwijshuisvesting 

 

In de thans voorliggende programmabegroting 2017 en meerjarenraming is, zoals eerder 

aangegeven, geen rekening gehouden met de financiële consequenties van een nieuwe 

accommodatie voor de huisvesting van het primair onderwijs in de kern Avenhorn-De 

Goorn. Zoals gesteld heeft uw raad In de raadsvergadering van 12 september jl. een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 235.000,- , waarbij de verdere uitwerking 

is gebaseerd op  scenario 1b.  

 

 

Scenario Investeringsbedrag Onttrekking 

algemene reserve 

Exploitatielasten 

Scenario 1b €  8.539.000 € 2.066.000 € 291.000 

Overzicht 1. Raming fin. consequenties onderwijshuisvesting( zoals benoemd in het rapport Pent h  

 

De financiële gevolgen van de verdere  besluitvorming rond de huisvesting worden op dat 

moment in een afzonderlijke begrotingswijziging aan u voorgelegd. 



 

 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

Blad 

7 van 9 

 

 

 

Begrotingsresultaat 2017  

 

De programmabegroting 2017 geeft een resultaat van € 114.346 (negatief). 

 

Onderstaand overzicht biedt uw raad inzicht in de verwachte resultaten 2017 - 2020 en de 

resultaten, zoals die nu in de programmabegroting 2017 zijn opgenomen. De saldi 

opgenomen in het overzicht zijn de saldi na verwerking van de mutaties in de reserves, 

behoudens de dekking van het tekort in 2017 uit de reserve begrotingsregulatie.  

 

 2017 2018 2019 2020 

Raming kadernota 2017   -/- € 151.033 

- 

€ 243.304 € 248.389 € 340.434 

Raming 

programmabegroting 2017 

-/- € 114.346 € 251.946 € 204.288 € 383.459 

Overzicht 2 verschillen saldi Kadernota 2017 en begroting 2017 

 

 

 Voorgesteld  wordt het nadelig saldo over 2017 ad €  114.346,- ten laste van  de reserve 

begrotingsregulatie. Het saldo van deze reserve bedraagt ultimo 31 december 2015  

€ 1.895.959,- 
 

Gemeentefonds 

 

In de meicirculaire 2016 is de ontwikkeling weergegeven van de uitkering uit het 

Gemeentefonds voor de jaren 2016 – 2020. Met ingang van 2015 dienen wij bij de 

uitkering uit het Gemeentefonds te spreken over de Algemene Uitkering en de integratie-

uitkering Sociaal Domein. 

 

De Algemene Uitkering is “vrij” te besteden. Voor wat betreft de integratie-uitkering 

Sociaal Domein heeft uw raad besloten dat deze gelden bestemd zijn voor de uitvoering 

van de taken 3-D ( Wmo(nieuw), Participatiewet, Jeugdwet). 

Overzicht 3 

uitkering Sociaal Domein 7.323.644€     6.898.487€     6.831.321€     6.770.541€     6.705.907€     

integratie-/decentralisatie uitkeringen 1.529.276€     1.466.268€     1.413.156€     1.430.195€     1.457.674€     
algemene uitkering 14.984.763€   14.967.233€   15.447.138€   15.501.628€   15.594.153€   

16.514.039€   16.433.501€   16.860.294€   16.931.823€   17.051.827€   

totaal uitkering Gemeentefonds 23.837.683€   23.331.988€   23.691.615€   23.702.364€   23.757.734€   
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     8.  Meerjarenperspectief 2018 – 2020 

 

Uitgaande van de gegevens van de programmabegroting 2017 geeft het 

meerjarenperspectief 2018 - 2020 het onderstaande positieve beeld.  

 

Jaar 2018  €     251.946,- 
 

Jaar 2019  €     204.288,- 
 

Jaar 2020  €     383.459,- 

Overzicht 4. Meerjarenperspectief 2018-2020 

 

 

9.(Investerings)kredieten opgenomen in begroting 2017 

 

In de programmabegroting 2017 zijn een aantal (investerings) kredieten opgenomen. Bij 

de vaststelling van de begroting 2017 stemt u in met het beschikbaar stellen van de daarin 

opgenomen (investerings) kredieten. Het college van burgemeester en wethouders krijgt 

vervolgens de opdracht over te gaan tot uitvoering van de (investerings) kredieten 

uiteraard binnen de afspraken/kaders die daarvoor zijn gemaakt. 

 

Programma Bestuur en Dienstverlening 

Samenwerking West-Friese/KOM gemeenten                 €   50.000 

Informatieplan 2017     € 219.000 

Onderzoek waardering dienstverlening   €   15.000 

 

Programma Welzijn en Zorg 

Transformatiebudget 2017                 €   50.000 

 

Programma Wonen en Ondernemen    

Machines buitendienst       €  46.100 

Renovatie 9 woningen (woningbedrijf)                            € 500.000 

Overzicht 5 In begroting 2017 opgenomen (investerings)kredieten 

 

10.Grondexploitaties 

 

 De gemeente Koggenland kent  ultimo september 2016 een viertal grondexploitaties. Het 

betreft hier de exploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Langereis en Buitenplaats. Deze 

grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. De verwachte resultaten treft u aan bij 

het beleidsveld Grondbedrijf. Met het vaststellen van de programmabegroting 2017 stemt 

uw raad eveneens in met de geactualiseerde grondexploitaties. 
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1. in te stemmen met de begroting 2017 

2. Het nadelige saldo 2017 ad € 114.346 ten laste te brengen van de reserve 

begrotingsregulatie. 

3. het meerjarenperspectief 2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen 

4. De (investerings)kredieten in de begroting 2017 ter beschikking te stellen 

5. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Langereis en 

Buitenplaats vast te stellen. 

 

De Goorn, 20 september 2016. 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

 

 

FINANCIEN  Financiële consequentie (in relatie tot de lopende begroting) 

RISICO  De risico’s zijn benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

COMMUNICATIE  Via de website van de gemeente Koggenland worden de stukken openbaar ter beschikking 

gesteld. Daarnaast versturen we de stukken aan de provincie. 

  Wij stellen u voor: 

 


