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Adviesnota raad 

Programmabegroting 2020 - 2023  
 

Samenvatting 

 

Op 11 november 2019 start de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2020 -  

2023. 

 

Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen van het exploitatiesaldo.  

 

 
 

Beslispunten 

 

1. De programmabegroting 2020 inclusief meerjarenbegroting 2021 - 2023 vast te 

stellen;  

2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2020, met een negatief saldo van 

€ 1.592.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 

2020 2021 2022 2023

Vertrekpunt 799 628 1.418 1.418

Structurele doorwerking kwartaalrapportage III-2018 -910 -1.259 -1.331 -1.331

Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2019 -863 -1.055 -913 -913

Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2019 -674 578 -99 144

Meerjarenperspectief 2020-2023 tot en met 2e kwartaalrapportage -1.648 -1.108 -925 -682

Raadsbesluiten:

grenscorridor -1 -8 -8 -8

startersleningen -6 -12 -11

hogere exploitatielasten zwembad -120 -226 -230

stijging subsidie Schalm -342 -456 -431 -406

GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) -230 -208 -195 -191

maatregelenpakket de Run 123 141 130 114

technische bijstellingen uitgangspunten kadernota 2020 115 430 1.028 1.600

Meerjarenperspectief 2020-2023 incl. raadsbesluiten en technische 

bijstellingen kadernota 2020
-1.983 -1.335 -639 186

Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid -1.101 -1.115 -227 -240

Meerjarenperspectief 2020-2023 incl nieuwbeleid cq bijstellingen 

bestaand beleid
-3.084 -2.450 -866 -54

Effect ombuigingsmaatregelen 1.492 1.864 1.408 1.398

Meerjarenperspectief 2020-2023 begroting 2020 -1.592 -586 542 1.344

Omschrijving
Begroting (x € 1.000)
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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 2020 met een totaal krediet van 

€ 32.126.000 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;  

4. Voor de realisatie van de grondexploitaties Habraken en Zilverackers uit te gaan 

van een looptijd tot en met 2030.     

 

Inleiding 

 

De begrotingsbehandeling start 11 november 2019. 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 deels wel en deels niet aan de opdracht die uw raad 

heeft meegegeven. Omdat de jaarschijven 2020 en 2021 sluiten met een negatief 

saldo, wordt ondanks forse ombuigingen niet voldaan aan het kader dat elke jaarschijf 

een positief is. In deze begroting zijn de negatieve saldi van 2020 en 2021 verrekend 

met de algemene reserve. Omdat de saldi vanaf 2022 structureel sluitend zijn, wordt 

wel voldaan aan de criteria van de provincie om in aanmerking te komen voor 

repressief toezicht.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

 Gemeentewet; 

 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); 

 Kadernota 2020; 

 Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Provincie Noord Brabant. 

 

 

Beoogd effect 

 

Invulling geven aan de kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad. Zodat het 

college de uitvoering van taken en het realiseren van doelstellingen in 2020 ter hand 

kan nemen.  

 

Argumenten 

 

1.1 Voor de provincie komen we in aanmerking voor repressief toezicht 

Met de structureel positieve saldi vanaf 2022 is het voor de provincie 

aannemelijk dat onze begroting structureel reëel in evenwicht is. Hiermee 

komen we voor de provincie in aanmerking voor repressief toezicht. 

 

2.1 Het budgetrecht ligt bij de raad 

Volgens de gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Door het college te 

autoriseren kan het college de uitvoering van de plannen en ambities ter hand 

nemen. 

 

3.1 Dit zijn bestaande en nieuwe kredieten 

 Voor de jaarschijf 2020 wordt in totaal € 32.126.000 aan investeringskredieten 

 beschikbaar gesteld.  

 

4.1  De wettelijke termijn van grondexploitaties is 10 jaar 

Het BBV geeft aan dat een grondexploitatie een looptijd heeft van maximaal 10 

jaar. Doel hiervan is om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende 
projecten te beperken. Deze 10 jaar wordt gehanteerd als richttermijn, die 
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voortschrijdend moet worden bezien en waarvan gemotiveerd kan worden 

afgeweken. Dit houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad, en 

verantwoord is in de jaarstukken en begroting. De risicobeperkende 

maatregelen zijn in de begroting opgenomen in de paragraaf grondbeleid. 

Met een looptijd tot en met 2030 kennen deze 2 projecten een looptijd van 11 

jaar. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 De jaarschijven 2020 en 2021 zijn negatief 

In de Kadernota 2020 heeft uw raad als kader gesteld dat alle jaarschijven van 

de programmabegroting 2020-2023 tenminste sluitend zijn. Met de nadelige 

saldi in 2020 en 2021 wordt hieraan niet voldaan. 

 

1.2 De septembercirculaire 2019 is niet verwerkt 

De septembercirculaire 2019 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 

tussentijdse rapportage over 2019. 

 

Financiën 

 

De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn 

verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de 

programmabegroting 2020 - 2023.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

Communicatie over de begroting zal plaatsvinden via een persgesprek, de website en 

begrotingspagina's in het Veldhovens Weekblad.  

 

Uitvoering / planning 

 

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

 

Bijlagen 

 

Programmabegroting 2020-2023 

Raadsbesluit 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 

secretaris                                     burgemeester 
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