
t 

r-

Gemeente 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT01605 

íüllllllllll 

Datum vergadering: ļ 9 J [ f | | 2018 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

*- Onderwerp: B&W-advies: Programmastructuur begroting 

Advies: 
1. Instemmen met bijgaande denkrichtingen ten behoeve van de discussie in het auditcommittee en 

gezamenlijke commissie voor de indeling in programma's en paragrafen voor begroting en jaarrekening. 
2. De denkrichtingen toesturen aan het auditcommittee voor hun vergadering van 25 juni 2018. 

Besluit B en W: Cĉ?O-^O CKÓJO ^ ^ 

Korte samenvatting: 
De gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn een goede aanleiding om de programma-indeling opnieuw te 
bekijken op actualiteit en onderlinge samenhang. De indeling van de programmabegroting is expliciet 
voorbehouden aan de raad. Conform artikel 2 van de Financiële verordening gemeente Hellendoorn stelt de raad 
bij aanvang van een nieuwe raadsperiode de programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. Op 25 juni 
vindt hierover een discussie plaats in het auditcommittee en tijdens de gezamenlijke commissievergadering van 
28 juni wordt het voorstel voorgelegd. Met het oog hierop wordt in deze nota een indeling voorgesteld die 
vanuit het college als denkrichting aan het auditcommittee kan worden meegegeven. 

Aanleiding: 
Met de ingang van een nieuwe raadsperiode stelt de raad de programma-indeling vast. De nieuwe taken op 
jeugd en Wmo binnen het Sociaal Domein vallen momenteel in 2 programma's. Dit versnippert de 
(beleidsmatige) informatie en vertroebelt het totaalbeeld op financieel niveau. Activiteiten die worden uitgevoerd 
hebben ook relatie met beide programma's waardoor verantwoording in de twee programma's lastiger is. 
Daarnaast geeft de gewijzigde regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aanleiding tot 
aanpassingen in de programma-indeling. Door het apart inzichtelijk maken van de overhead, zijn de huidige 
programma's 1 en 8 verhoudingsgewijs klein geworden. 
Daarnaast zijn nieuwe taakvelden in het BBV voorgeschreven. Deze moeten toegewezen worden aan de 
verschillende programma's, in de huidige structuur zijn bepaalde taakvelden verdeeld over programma's. 

Relevante eerdere besluiten: 
Niet van toepassing. 

Doelstelling: 
Het vergroten van inzicht van de programmabegroting en het logisch toedelen van taakvelden naar programma's 
om zo aan te sluiten bij regelgeving binnen het BBV. 

Oplossing: 
In bijgaand overzicht (bijlage 1) wordt een nieuwe indeling in programma's en producten gepresenteerd voor 
begroting en jaarrekening. Te beginnen met de programmabegroting 2019. 

De juridische basis voor de indeling in programma's en paragrafen ligt in het BBV. Dit besluit bevat de regels 
waaraan de gemeentelijke jaarstukken moeten voldoen. Artikel 8 van het BBV geeft aan dat provincies en 
gemeenten hun begroting opstellen aan de hand van programma's. Welke programma's dat zijn zegt het BBV 
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niet. Begroting en jaarrekening moeten echter documenten zijn waarmee de raad kan sturen. Het is dan ook van 
belang dat begroting en jaarrekening de raad bij haar taken ondersteunen. Daartoe dienen zij te zijn ingedeeld 
zoals de raad het goed acht. Tussen gemeenten zien we dan ook forse verschillen. 
Het BBV geeft verder aan dat een programma een samenhangend geheel van activiteiten bevat. Niet iedere 
activiteit hoeft overigens een afzonderlijk programma te zijn. Gezien de noodzaak van het behouden van een 
goed overzicht door de gemeenteraad, is het van belang dat er een beperkt aantal programma's wordt 
geformuleerd. Per programma worden vervolgens de beoogde maatschappelijke effecten beschreven, alsmede 
de wijze waarop de maatschappelijke effecten worden nagestreefd en een raming van baten en lasten. Een 
goede indeling in programma's is niet onbelangrijk. Op het niveau van de individuele programma's stelt de raad 
de begroting vast. Binnen een programma kan een college vervolgens met budgetten schuiven als daar 
aanleiding voor is. Daarbuiten vraagt het college goedkeuring van de raad. 

Artikel 9 van het BBV bepaalt dat in de begroting en jaarrekening paragrafen worden opgenomen, waarin de 
beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de 
paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, 
waardoor de gemeenteraad goed inzicht krijgt. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting en 
jaarrekening. Het artikel bepaalt verder de onderwerpen waarover (in elk geval) een paragraaf moet worden 
opgenomen, indien dit onderwerp een rol speelt in de gemeente. Vrijwel alle onderwerpen spelen in alle 
gemeenten, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Gemeenten zijn vrij zelf extra paragrafen toe te voegen. 

Nieuwe indeling programma's en paragrafen 

Het voorstel voor een nieuwe programma-indeling ziet er als volgt uit. 

Programma's: 
1. Werk, economie, inkomen en recreatie 
2. Wmo en jeugd 
3. Onderwijs, cultuur, en sport 
4 . Mobiliteit en bereikbaarheid 
5. Woon- en leefomgeving 
6. Bestuur, veiligheid en dienstverlening 
99 . Overhead 

Paragrafen: 
1 . Bedrijfsvoering 
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
3. Onderhoud kapitaalgoederen 
4 . Financiering 
5. Verbonden partijen 
6. Lokale heffingen 
7. Grondbeleid 
8. Informatieveiligheid 
9. Duurzaamheid 
10. Trends en ontwikkelingen 

Om u enigszins een beeld te geven wat er binnen de nieuwe programma's speelt is in bijlage 1 aangeven welke 
producten onder de verschillende programma's vallen. Ook is aangegeven welke portefeuillehouder bestuurlijk 
verantwoordelijk is. Bij de indeling in producten zijn wi j uitgegaan van de producten die we op dit moment 
kennen, maar er zijn ook nieuwe producten bijgekomen of producten zijn aangepast, voornamelijk op het terrein 
van jeugdzorg en Wmo. Deze indeling naar producten kan nog aan verandering onderhevig zijn, indien dit nodig 
blijkt in de nadere uitwerking. 

De huidige 8 programma's, Overhead en de huidige 9 paragrafen zijn bekeken op logica en op basis van 
inhoudelijke argumenten zijn hierin keuzes gemaakt. We hebben ons bij de uitwerking primair laten leiden door 
de inhoudelijke samenhang van onderliggende activiteiten en beleidsvoornemens. Geprobeerd is om zo min 
mogelijk portefeuillehouders aan te wijzen per programma. Ook qua geld proberen we tot een evenwichtige 
verdeling te komen. De volgende overwegingen leggen we expliciet aan u voor: 

a. in programma 1 brengen we de werkzaamheden rondom werk, economie en inkomen geïntegreerd tot 
uitdrukking. Het gaat daarbij om een samenhangend geheel van activiteiten. Vanuit primair de 
economische invalshoek hebben we ook 'agrarische zaken' en 'recreatie' hierin opgenomen; 
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b. gezien de beleidsmatige uitdagingen, activiteiten en onderlinge samenhang is ervoor gekozen de 
producten die vallen binnen het Sociaal Domein zoveel mogelijk te clusteren in programma 2 "Jeugd 
en Wmo" . De productindeling in dit programma is in overleg met de betreffende teams nader opgezet 
en wordt de komende periode nader uitgewerkt. 

c. het product 'begeleiding en huisvesting van statushouders' en het product 'begeleide participatie' vallen 
wel binnen het sociaal domein, maar vallen qua werkveld beter binnen programma 1 "Werk, 
Economie", inkomen en recreatie". 

d. het product 'begraafplaatsen en uitvaartcentrum' blijft lastig in te delen. In het verleden zat het in de 
hoek van groen en afval. In de afgelopen raadsperiode was het product opgenomen in het 
programma 1 'dienstverlening'. In deze opzet is gekozen om het product "Begraafplaatsen" in 
programma "Woon en leefomgeving" op te nemen. Het valt dan onder verantwoordelijkheid van het 
team Openbare Werken; 

e. het programma Onderwijs, cultuur en sport is een nieuwe combinatie van beleidsterreinen waarbij 
wijzigingen in de taakvelden ook wijzigingen binnen de producten heeft opgeleverd. Zo is de 
huisvesting van onderwijs separaat weergegeven en is de verbijzondering naar openbaar, bijzonder 
en bijzonder speciaal onderwijs komen te vervallen. 

f. voor het gebied sport geldt ook dat de gewijzigde taakvelden hebben geleid tot een andere 
productindeling. Het onderhoud van sportaccommodaties is nu als apart product weergegeven, dit 
valt onder verantwoordelijkheid van team Ruimtelijke Ontwikkel ing. Het Ravijn - zwem sport zorg -
blijft als apart product inzichtelijk, hoewel het nu verdeeld is over 2 producten. 

g. doordat we , conform voorschriften BBV, de overhead uit de programma's hebben gehaald en apart 
inzichtelijk hebben gemaakt, werden de huidige programma's 1 en 8 relatief klein. Daarom is ervoor 
gekozen deze beleidsterreinen samen te voegen in het nieuwe programma 6 "Bestuur, veiligheid en 
dienstverlening". In dit programma vinden voornamelijk bestuurlijke en administratie zaken een plek. 

h. de indeling in paragrafen is grotendeels hetzelfde gebleven. De paragrafen 1 t /m 7 zijn wetteli jk 
voorgeschreven. De paragraaf "Demografische ontwikkel ingen" wordt vervangen voor "Trends en 
ontwikkel ingen". Gezien de nadruk op duurzaamheid in het coalitieakkoord, blijft de paragraaf 
'Duurzaamheid' gehandhaafd. Het ligt in de lijn van de verwachting dat er een verplichte paragraaf 
'Informatieveil igheid' komt. Daarop vooruitlopend willen we deze paragraaf alvast opnemen ook 
gezien het belang van dit onderwerp. 

i. er is een nieuw product 'kwijtschelding gemeentelijke belastingen' binnen programma 3. Deze is 
aangemaakt om te kunnen voldoen aan de nieuwe taakveldindeling. Dit hoort thuis onder het 
taakveld inkomensregelingen, 

j . de li jkschouwingen vallen in de nieuwe structuur onder 'Openbare orde'. Dit zat in de huidige structuur 
onder 'burgerzaken overig'. 

Budgetrechtelijke aspecten 

De indeling in programma's is belangrijk voor het budgetrecht van de gemeenteraad. Per programma stelt de 
raad jaarlijks de middelen beschikbaar. Binnen een programma kan een college met budgetten schuiven als daar 
aanleiding voor is. Bij verschuivingen tussen programma's is voorgaande goedkeuring door de raad noodzakelijk. 
Met een kleiner aantal programma's neemt in principe dus ook de ruimte voor uw college bij de uitvoering van 
de begroting toe. De mogelijkheden om met budgetten te schuiven worden immers groter. Het gaat echter niet 
om geld alleen. De inzet van middelen kan ook op onderdelen niet los worden gezien van de doelstellingen en 
beleidsintenties die uw raad bij het vaststellen van de begroting voor ogen stonden. Uw informatieplicht als 
college brengt met zich mee dat wij u actief, tijdig en adequaat informeren als zich daarin iets mocht wijzigen. 
Belangrijk in dit verband is bovendien dat we met de nieuwe structuur meer overzicht en structuur creëren. Dat 
komt het sturend vermogen van de verschillende producten binnen de planning- en controlcyclus ten goede. De 
focus komt meer te liggen bij de bestuurlijke hoofdlijnen van beleid. We werken daarom toe naar een beknopt, 
duidelijk overzicht van de doelen die we als gemeente willen bereiken en het geld dat daarmee is gemoeid. Eén 
en ander draagt bij aan een verdere versterking van het financieel beheer. 

Effecten: 
Een nieuwe indeling in programma's en paragrafen voor begroting en jaarrekening welke beter aansluit bij inhoud 
en activiteiten en waarbij de taakvelden logisch zijn verdeeld over programma's. 

Planning: 
De nieuwe indeling wordt voor het eerst gebruikt bij de programmabegroting 2019. De jaarrekening 2018 volgt 
later nog de oude indeling om de aansluiting met de programmabegroting 2018 niet verloren te laten gaan. 
De nieuwe programma-indeling wordt besproken met het auditcommittee op 25 juni, waarna het voorstel wordt 
voorgelegd aan de gezamenlijke commissie van 28 juni. Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de 
raadsvergadering van 10 juli 2018. 
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Financiële consequenties: 
De indeling in programma's is belangrijk voor het budgetrecht van de gemeenteraad. Per programma stelt de 
raad jaarlijks de middelen beschikbaar. Binnen een programma kan een college met budgetten schuiven als daar 
aanleiding voor is. Bij verschuivingen tussen programma's is voorgaande goedkeuring door de raad noodzakelijk. 
Met een kleiner aantal programma's neemt in principe dus ook de ruimte voor uw college bij de uitvoering van 
de begroting toe. 

Personele consequenties: 
Niet van toepassing. 

Juridische consequenties: 
Niet van toepassing. 

Informatisering I Automatisering: 
Niet van toepassing. 

Participatieladder/code: 
Niet van toepassing. 

Communicatie: 
Niet van toepassing. 

Overige consequenties: 
Niet van toepassing. 
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