
 

 

 

 

RAADSVOORSTEL 

 

 

Datum en nummer 

3 oktober 2018, nummer xxx/2018 

Raadsvergadering 

8 november 2018 

Agendapunt 

 

 

 

Programmaveld 

allen 

Portefeuillehouder 

P.L. Paans 

 

Wettelijke basis 

Artikel 191 Gemeentewet 

 

Onderwerp  

Begroting 2019 

 

Gevraagd besluit 

1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen; 

2. De Meerjarenbegroting 2020 - 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Inleiding 
De Programmabegroting 2019 bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. Het beleidsmatige 
deel van de begroting betreft de bestuurlijke inleiding, een beleidsdeel, de verplichte paragrafen 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Lokale heffingen, 
Grondbeleid, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen. In deze laatste paragraaf is, in lijn met de Nota 
verbonden partijen, nu ook per partij het sturingsarrangement (actief, passief of maatwerk) benoemd. 
Hiermee wordt de gewenste inzet ambtelijke organisatie bepaald. Voor een toelichting wordt verween naar 
de betreffende paragraaf. 
 
In de financiële begroting is onder andere de analyse van de verschillen ten opzichte van 
Programmabegroting 2018 opgenomen, een meerjarig overzicht per programma en een overzicht van 
incidentele baten en lasten op programmaniveau voorzien van een toelichting, en de investeringen. Als 
bijlagen zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen.  
 
De Programmabegroting 2019 wordt gepresenteerd via de begrotingsapp die via de website te benaderen is. 
Ter ondersteuning van de raadsbehandeling is op verzoek van uw raad een uitdraai van de begrotingsapp 
bijgevoegd. De indeling, opbouw en toegankelijkheid is uiteraard niet van die kwaliteit die de app biedt. Een 
toelichting hiervoor is bijgevoegd. 

 

Beoogd effect 

De begrotingsstukken 2019 vast te laten stellen. 

 

Argumenten 

1.1 De begroting voldoet aan het BBV 

De begroting 2019 is opgesteld en ingedeeld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV). 

 

1.2. Bevoegdheid van de gemeenteraad 

Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad het beleidsmatige en financiële kader voor de 

uitvoering van gemeentelijk beleid. 

 

1.3 Vaststellen voor 15 november 2018 

De programmabegroting 2019 moet, gelet op het bepaalde in artikel 191, tweede lid Gemeentewet voor 15 

november 2018 aan de provincie Zuid-Holland worden aangeboden. 



 

 

Kanttekeningen 

- 

 

Financiën 
Het begrotingsjaar 2019 sluit positief, net als de jaren 2020-2022. De belangrijkste wijziging ten opzichte van 

voorgaande jaren is de opbrengst uit het gemeentefonds. De raming van de algemene uitkering wordt vanaf 

2019 opgenomen tegen lopende prijzen. Dit betekent dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de 

geraamde opbrengsten jaarlijks zijn opgehoogd voor verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Dit principe is 

ook toegepast aan de kostenzijde. Hier is een jaarlijks oplopende stelpost voor loon en prijsstijgingen 

opgenomen. Daarnaast is rekening gehouden met een verwachte toename van het beroep op de WMO als 

gevolg van het abonnementstarief, oplopende kosten voor inkomensvoorzieningen en hogere bijdragen aan 

verbonden partijen, waaronder de "Trap op trap af systematiek" zoals afgesproken in de regio. Hiermee 

ontstaat een realistischer beeld van de financiële positie van de gemeente.  

Het financieel perspectief ziet er als volgt uit: 

 
 

Het opgenomen nieuw beleid betreft: 

 Budget uitvoering coalitieprogramma en doorlichting organisatie (€ 450.000) 

 Verhoging budget voor organisatieontwikkeling naar € 100.000 (€ 75.000) 

 Uitbreiding formatie o.a. college, griffie, crisisbeheersing en AVG/Ensia (€ 290.000) 

 Digitalisering en automatisering (€ 30.000 in 2019 en € 190.000 vanaf 2020) 

 Implementatie omgevingswet (dekking initiële kosten uit reserve) 

 

Uitvoering 

Na vaststelling in uw raad op 8 november 2018 wordt de begroting aangeboden aan de provincie. 

 

Communicatie 

De Programmabegroting 2019 zijn digitaal raadpleegbaar via de website van Papendrecht. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is één van de kernpunten uit het coalitieakkoord 

 

 

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

 

R. van Netten A.J. Moerkerke 

 

 

 

Bijlagen  

- ontwerp raadsbesluit 

- Begrotingsstukken 

- BBV-indicatoren 
 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022

Stand primaire begroting 2018 440.000        360.000        410.000        320.000        

Totaal ontwikkelingen 111.000        -55.000         -117.000       52.000          

Begroting 2019 551.000        305.000        293.000        372.000        



 

 

BIJLAGE 

 

 


