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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Wij bieden u de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 aan. 

2. Achtergrond 
Op 14 juli 2016 is de perspectiefnota 2016-2020 door uw raad behandeld. De perspectiefnota is de basis 
voor het opstellen van de begroting. Tevens hebben wij bij het opstellen van de begroting de door u 
aangenomen amendementen en moties meegenomen. Hoe wij hiermee om zijn gegaan is bij de inleiding 
vermeld. 

3. Overwegingen 
De septembercirculaire betreffende het gemeentefonds is in de programmabegroting verwerkt. Ten 
opzichte van de meicirculaire valt deze, voor door het Rijk geplande investeringen, positief uit. Voor de 
jaren 2017 t/m 2020 bedraagt dit respectievelijke 103.000,-, 6 367.000,-, C 501.000,- en C 486.000,-. 
Ook dit jaar is het uitgangspunt voor de belastingen het raadsprogramma geweest: een verhoging met het 
inflatiepercentage, voor 2017 '\0Zo, of 100oZo kostendekkendheid. Omdat wij voorstellen om een grotere 
spreiding in de betaaltermijnen aan te brengen, zullen de belastingverordeningen niet bij de 
begrotingsbehandeling ter vaststelling worden aangeboden, maar apart voor de raadsvergadering van 
november. 
In de begroting 2017 zijn, conform het vastgestelde in de notitie verbonden partijen, in de betreffende 
paragraaf de voor iedere verbonden partij geldende financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de 
begroting 2018 opgenomen. Bij het vaststelling van de begroting zullen ook deze richtlijnen zijn 
vastgesteld. 

4. Middelen 
De begroting 2017 bieden wij u aan met een voordelig saldo van e 6.900,-. Het meerjarenperspectief kent 
de volgende saldi; 2018 C 238.300,- voordelig, 2019 0 381.900,- voordelig en 2020 C 548.100,- voordelig. 

5. Risico's 
De risico's zijn opnieuw geïnventariseerd en geactualiseerd. Voor een nadere toelichting hierop wordt 
kortheidshalve verwezen naar de in de begroting opgenomen paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 

6. Communicatie/Aanpak 
Op maandag 10 oktober is een technisch beraad geweest waar een toelichting op de begroting is 
gegeven. Op donderdag 3 november a.s. zal de raadsbehandeling van de begroting plaatsvinden. Na 
vaststelling van de begroting 2017 (inclusief 1 e wijziging) zal de uitvoering verder worden vertaald in de 

Ter inzage ligt: 



beleidsagenda 2017. 

7. Voorstel 
WIJ stellen u voor om 

De program ma beg roting 2017, de meerjarenbegroting 2017-2020 en de 1 
begrotingswijziging 2017 vast te 

Hoogachtend, 

de burgenļi de loco-secretan 

Belt, MBA R.A.J.M. Bog 
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