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Onderwerp
Begroting 2019

Gevraagde beslissing
1. Uw zienswijze te geven op de Programmabegroting 2019.
2. De programmabegroting ter vaststelling aanbieden aan de Gemeenteraad West Betuwe.

Inleiding
De bevoegdheid  voor het  vaststellen van de Begroting West  Betuwe is  een bevoegdheid  van de 
gemeenteraad  West  Betuwe.  Voor  u  ligt  de  concept  programmabegroting  2019  zoals  deze  is 
opgebouwd uit de begrotingen van de drie deelnemende gemeenten. 
Deze drie begrotingen hadden allen een andere programma- indeling waardoor het opstellen van de 
Programmabegroting West Betuwe niet alleen een optelling is van de programma’s, maar ook een 
herverdeling van baten en lasten naar de nieuwe programma’s. Bij de opbouw is rekening gehouden 
met de bij ons bekende consequenties van de samenvoeging. 

De  programmabegroting  is  opgebouwd  op  basis  van  9  specifieke  programma’s,  het  programma 
Financiering  en algemene dekkingsmiddelen   en  diverse  paragrafen  en  bijlagen  die  wettelijk  zijn 
voorgeschreven. De indeling sluit aan bij de richtlijnen voor gemeentelijke begrotingen en is al eerder 
vastgesteld in de stuurgroep en uw Beraad. 

De programmabegroting is meerjarig sluitend (een vereiste van de toezichthouder de provincie) en 
biedt de nieuwe gemeenteraad de mogelijkheid voor het invullen van nieuw beleid. 
In de eerste jaren is voor nieuw beleid  € 300.000 per jaar in het begrotingssaldo gereserveerd. 
In de begroting zijn de effecten van de provinciale bijdrage (inschatting ongeveer € 3 miljoen) voor  
verduurzaming nog niet verwerkt. Deze bijdrage zal mede gebruikt kunnen worden voor nieuw beleid 
op het gebied van duurzaamheid.
In de bijlage is een samenvatting van de financiële meerjarenbegroting opgenomen.

Beoogd effect
Het door de gemeenteraad van West Betuwe vaststellen van een meerjarig sluitende begroting 2019 -
2022, welke aan de toezichthouder kan worden aangeboden. 

Argumenten
De gemeenteraad dient op basis van de gemeentewet de begroting vast te stellen.
De gemeenteraad autoriseert  met  het  vast  stellen van de begroting het  college tot  het  doen van 
uitgaven. 

Kanttekeningen
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Wij adviseren u het restant van het begrotingssaldo niet in te zetten voor nieuw beleid omdat er in de 
eerste periode van de herindeling ontwikkelingen kunnen voordoen, waarvoor op dit moment geen 
rekening is gehouden en / of nog niet financieel geraamd kunnen worden (voorbeelden hiervan zijn: 
wachtgelden, personele frictiekosten..).

Financiën
De  begroting  is  meerjarig  sluitend.  De  provincie  zal  op  basis  van  de  door  de  gemeenteraad 
vastgestelde begroting het toezichtsregime bepalen. De verwachting is dat het preventief toezicht na 
de beoordeling door de provincie opgeheven zal worden.
In  bijlage 1 is een samenvatting van de meerjarenbegroting opgenomen.

Communicatie
De nu voorliggende concept programmabegroting 2019 wordt aangeboden als boekwerk. De concept 
programmabegroting 2019 wordt in alle kernen ter inzage gelegd en digitaal op de gemeentelijke 
website geplaatst.

Aanpak / Uitvoering
De concept Begroting wordt in december 2018 behandeld in het West Betuwe Beraad en vastgesteld 
in de eerste vergadering van de Gemeenteraad West Betuwe in januari 2019.
Na vaststelling dienen wij de begroting in bij de provincie. 
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Besluit West Betuwe Beraad

Agendanummer : 2018-09-6.2

Het West Betuwe Beraad;

Gelezen het voorstel van de stuurgroep van 23 oktober 2018;

Besluit :

1. een zienswijze te geven op de Programmabegroting 2019 West Betuwe.

2. de programmabegroting ter vaststelling aan te bieden bij de gemeenteraad van West Betuwe.

Vastgesteld in de openbare vergadering                                                                                               
van 17 december 2018

, voorzitter

, secretaris
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Bijlage 1 samenvatting meerjarenbegroting 2019-2022

Vertrekpunt
Het vertrekpunt voor de begroting 2019 zijn de begrotingen van de 3 fusiegemeenten 
(stand: raad juni 2018 inclusief de effecten van de meicirculaire 2018).

Mutaties als gevolg van (autonome) ontwikkelingen
Ten opzichte van dit vertrekpunt hebben zich er een aantal (autonome) ontwikkelingen 
voorgedaan die resulteren in een aanpassing van het financieel (meerjaren)beeld. Deze 
ontwikkelingen zijn als volgt:

Geactualiseerd financieel beeld
Per saldo resulteert dit in het volgende geactualiseerde financieel beeld:
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