
Punt 1 1 . : Programmastructuur begroting 
en jaarrekening 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De begroting en jaarrekening kennen een vaste indeling in programma's en paragrafen. Per 
programma stelt de gemeenteraad met de begroting jaarlijks de budgetten beschikbaar voor de 
uitvoering van het beleid. De gemeenteraad bepaalt de indeling naar programma's, de huidige 
indeling is in 2015 vastgesteld door de vorige raad. 
Met ingang van 2017 zijn er forse wijzigingen doorgevoerd in het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Om goed aan te kunnen sluiten met het BBV waarin overgegaan is van 
functies naar taakvelden en het verplicht apart inzichtelijk maken van de overhead, worden 
wijzigingen voorgesteld. Tevens zijn er wijzigingen geweest in het takenpakket van de gemeente, 
waarvan de meest in het oog springende de taken op het Sociaal Domein zijn. Dit vraagt ook om 
een andere indeling naar programma 's. 

Opdracht: 
In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. In de financiële verordening artikel 2 
lid 1 , staat dat bij aanvang van een nieuwe raadsperiode de programma-indeling inclusief de 
verdeling van taakvelden naar programma's wordt vastgesteld. Daarnaast stelt de raad de 
facultatieve paragrafen vast die worden toegevoegd naast de verplichte paragrafen. 
Dit is aanleiding geweest om de programma indeling opnieuw te bekijken op onderlinge 
samenhang en actualiteit in het licht van onder meer de taken van het Sociaal Domein en de 
nieuwe regelgeving in het BBV. 

Aanleiding: 
Met 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 vertroebeld 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 BBV aanleiding tot wijzigingen. Door het apart 
inzichtelijk maken van de overhead, zijn de huidige programma's 1 en 8 relatief 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. 

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

Mogelijke oplossingen: 
De juridische basis voor de indeling in programma's en paragrafen ligt in het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Dit besluit bevat de regels waar de gemeentelijke jaarstukken moeten 
voldoen. 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 niet. Omdat begroting en 
jaarrekening documenten moeten zijn waarmee de raad kan sturen, 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 
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het behouden van een goed overzicht door de gemeenteraad, is het van belang dat er een 
beperkt aantal programma's wordt geformuleerd. Te veel detail maakt dat het inzicht wordt 
vertroebeld. 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. 

Het BBV bepaalt verder 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 krijgen. 
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening. Een aantal 
paragrafen is verplicht, indien het 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. 

Het voorstel voor een nieuwe programma-indeling ziet er als volgt uit. 
Programma's: 
1. Werk, economie, recreatie en inkomen 
2. Wmo en jeugd 
3. Onderwijs, Cultuur, en sport 
4. Mobiliteit en bereikbaarheid 
5. Woon- en leefomgeving 
6. Bestuur, veiligheid en dienstverlening 
Overhead 

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

De indeling in programma's is aangepast. Het vervangt de 8 programma's die we op dit moment 
nog kennen. Bij de nieuwe indeling hebben we ons primair laten leiden door de inhoudelijke 
samenhang van onderliggende activiteiten en beleidsvoornemens. De indeling in paragrafen is 
grotendeels hetzelfde gebleven. De paragraaf 'Informatiebeveiliging' is nieuw en loopt vooruit op 
de verwachting dat dit een verplichte paragraaf gaat worden. 
De paragraaf Demografische ontwikkelingen wordt vervangen door een bredere invulling waarbij 
trends en ontwikkelingen worden weergegeven. De paragraaf "Duurzaamheid" blijft bestaan, 
inhoudelijk sluit deze aan bij het coalitieakkoord. De andere paragrafen vloeien voort uit het BBV. 

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de verdeling van de taakvelden naar de 
verschillende programma's. Hierbij is, in concept, ook al de verdeling naar producten aangegeven. 
In de nadere uitwerking van deze producten deze zomer kan het voorkomen dat er producten 
worden aangepast. 
Zoals eerder ook al is aangegeven is de indeling in programma's belangrijk voor het budgetrecht 
van de gemeenteraad. Per programma stelt de raad jaarlijks de middelen beschikbaar. Binnen een 
programma kan het college met budgetten schuiven als daar aanleiding voor is. Bij 
verschuivingen tussen programma's is voorafgaande goedkeuring door de raad noodzakelijk. 
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Met een kleiner aantal programma's neemt in principe dus ook de ruimte voor het 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 de raad bij het vaststellen van de 
begroting voor ogen stonden. De actieve informatieplicht van het college brengt met zich mee 
dat de raad tijdig wordt geïnformeerd als zich daarin iets mocht wijzigen. 

Voorgestelde oplossingen: 
De gemeentelijke jaarstukken worden opgebouwd met een gewijzigde indeling naar de volgende 
programma's en paragrafen: 

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

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

Burger en overheidsparticipatie: 
Niet van toepassing. 

Communicatie: 
De voorstellen en beoogde wijzigingen zijn besproken in de vergadering van het audit committee 
op 25 juni 2018. Daarnaast is het voorstel besproken in de gezamenlijke commissie op 28 juni 
2018. 

Effecten meten: 
Niet van toepassing. 

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. 

Concept Besluit: 
1. Instemmen met de gewijzigde indeling naar 6 programma's en de bijbehorende verdeling 

van taakvelden naar de programma's ten behoeve van de gemeentelijke jaarstukken; 
2. Instemmen met de 10 paragrafen ten behoeve van de gemeentelijke jaarstukken; 
3. De nieuwe indeling wordt voor het eerst gebruikt bij de programmabegroting 2019. 
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Nijverdal, 25 juni 2018 

De voorzitter van het auditcommittee, 

Mevr. A. ter Harmsel 

Advies commissie(s): 

In de gezamenlijke commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen en grondgebied op 4 ju 
2018 is ingestemd dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 10 juli 2018. 

Nr. 18INT01439 Nijverdal, 10 juli 2018 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, ^ — de voorzitter, —, 

mevr. A.H. Rave 

Bijlagen: 
18INT01637 Bijlage: Programma en taakvelden overzicht 


