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Adviesnota raad
Programmabegroting 2017 - 2020

Samenvatting

Op 8 november 2016 start de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2017 - 
2020.

Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen van het exploitatiesaldo.

Financieel resumé
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020

Meerjarenperspectief 2017-2020 voor voorjaarsnota 438 1.497 844 844

Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2016 

Bijstelling technische uitganspunten voorjaarsnota 2017 
Bijstelling rentepercentage voorjaarsnota 2017

Subtotaal bijstelling VJN 2017

Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017

Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2016 

Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, 
liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)
Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)

Bijstelling rente

Meerjarenperspectief 2017-2020 na technische bijstellingen -692 511 325 800

Effect voorstellen ombuigingsmaatregelen

428 724 724

-171 106 198

177 106 -19

434 936 903

1.931 1.780 1.747

-682 -776 -288

88 188 165

-791 -829 -780
-35 -38 -44

116 116 116

Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid -76 -181 -25 -138

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017 111 446 | 416 778

Beslispunten

1. De programmabegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 2018 - 2020 vast te 
stellen;

2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2017, met een positief saldo van 
C 111.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma 
beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten;

3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2017 met een totaal krediet van 
C 32.123.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering 
beschikbaar gestelde krediet.
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4. Voor de realisatie van de grondexploitatie Habraken uit te gaan van een looptijd tot 
en met 2026 en voor grondexploitatie De Drie Dorpen de uit te gaan van een 
looptijd tot en met 2028.

5. Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de evaluatie 
in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;
In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook de 
nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers in Veldhoven 
aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit voor het Sociaal 
Domein te kunnen ontwikkelen.

6. a. Af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning (productnummer 6408);
b. dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds

Inleiding

De begrotingsbehandeling start 8 november 2016. De wijze van behandeling is door 
het presidium vastgesteld. Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de 
raad.

Met deze begroting voldoen we aan de opdracht die uw raad heeft meegegeven. Het 
exploitatiesaldo is meerjarig sluitend en de reserves zijn positief. Om dit te bereiken 
hebben wij een aantal ombuigingen doorgevoerd. Verwezen wordt naar de inleiding in 
hoofdstuk 1 van de begroting. De jaarschijven zijn financieel positief, toch is financiële 
alertheid geboden de komende periode. We blijven met de relatief beperkte 
overschotten kwetsbaar. Hoewel de schuldenpositie zich positief ontwikkelt, blijft deze 
in absolute zin hoog.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Voorjaarsnota 2017, 
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Provincie Noord Brabant.

Beoogd effect

Invulling geven aan de kaderstellende rol van de raad en het budgetrecht van de raad. 
Zodat het college de uitvoering van taken en het realiseren van doelstellingen in 2017 
ter hand kan nemen

Argumenten

1.1 Met de begrotingssaldi wordt voldaan aan de eisen van de provincie.
De provincie toetst of de begroting van de gemeente structureel sluitend is. 
Hiervan is sprake als de laatste jaarschijf, 2020, sluitend is. Omdat de 
jaarschijven 2017 tot en met 2020 meer dan sluitend zijn, wordt ruimschoots 
voldaan aan de eisen van de provincie.

4.1 Dit zijn bestaande en nieuwe kredieten
Voor de jaarschijf 2017 wordt in totaal C 32.123.000 aan investeringskredieten 
beschikbaar gesteld.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 De septembercirculaire 2016 is niet verwerkt
De septembercirculaire 2016 van het Rijk was bij het opstellen van deze 
begroting nog niet beschikbaar. Nadat deze gepubliceerd is, zullen wij de 
consequenties ervan voor de gemeente Veldhoven verwerken in de 3e 
kwartaalrapportage 2016.

1.2 De doorgevoerde ombuigingen hebben ook consequenties 
Opleidingskosten samenhangend met nieuw beleid (de implementatie van de 
nieuwe omgevingswet) worden gedekt uit bestaande budgetten. En het budget 
voor de doorontwikkeling van de organisatie wordt verlaagd voor één jaar. 
Hierdoor loopt de doorontwikkeling van de organisatie mogelijk vertraging op 
en worden medewerkers mogelijk teleurgesteld.

Het laten vervallen van de geplande storting in de reserve lokaal sociaal 
deelfonds is niet in lijn met de raadskaders. Dit is verdedigbaar omdat de 
reserve maar tot en met 2017 loopt.

Door het verlagen van het budget voor de versterking van de maatschappelijke 
basisstructuur, ontstaat mogelijk vertraging bij het versterken van de 
basisstructuur.

Door het budget voor het snoeien van bomen te verlagen, ontstaat vertraging. 
Deze kan in de periode vanaf 2018 worden ingelopen. Snoeiwerkzaamheden 
voor het voorkomen van acute problemen worden wel uitgevoerd.

De ombuiging op openbare verlichting heeft als consequentie dat vertraging 
ontstaat bij het invoeren en bijhouden van gegevens over verlichting.

Financiën

De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn 
verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de 
programmabegroting 2017 - 2020.

Op verzoek van de raad via de auditcommissie is in het boekwerk een 
kasstroomoverzicht opgenomen in aanvulling op de inmiddels verplicht 
voorgeschreven geprognosticeerde balans.

Communicatie en samenspraak

Communicatie over de begroting zal plaatsvinden via een persgesprek en 
begrotingspagina's in Veldhovens Weekblad.

Uitvoering ļ planning

Na vaststelling door uw raad zal de begroting aan de provincie worden toegezonden.

Bijlagen

Programmabegroting 2017-2020 
Raadsbesluit
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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