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Emmeloord, 8 oktober 2013. 
 
Onderwerp 

(Meerjaren)programmabegroting 2014 - 2017 
 
Advies raadscommissie 
[Advies]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Doelstelling 

Overeenkomstig de Gemeentewet een duurzaam sluitende (meerjaren)programma-
begroting 2014 (- 2017) vaststellen en daarmee de kaders voor het te realiseren beleid. 
Gelijktijdig met het vaststellen van de begroting wordt de uitvoering van de begroting 
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.  
 
Inleiding 

De uitkomsten van de invulling van de bezuinigingsopgave voor de begroting 2014 – 2017, 
belichaamd in fase IIIB, zijn verwerkt in deze begroting die financieel duurzaam sluitend 
is. Het opleveren van deze begroting en dus het afronden van de bezuinigingen fase IIIB, 
gaat naadloos over in een nieuwe bezuinigingsopdracht voor gemeenten, die voortvloeit 
uit de septembercirculaire 2013, of voor wie dat meer herkenbaar vindt, Prinsjesdag. 
Bezuinigen zijn de laatste jaren voor gemeenten een continuproces geworden en daar lijkt 
voorlopig geen einde aan te komen.  
 
De fase III-bezuinigingen waren geknipt is een A-deel en B-deel. Deel A was reeds in de 
primitieve begroting 2013 – 2017 opgenomen, waarbij uitdrukkelijk was aangegeven dat 
de doorgevoerde maatregelen voor 2014 en verder indicatief waren en nader op noodzaak 
en wenselijkheid beoordeeld zouden (kunnen) worden door de gemeenteraad. Deel B 
diende uitgewerkt te worden door een breed onderzoek naar de verschillende 
mogelijkheden en wenselijkheden van verdergaande bezuinigingen, indien noodzakelijk 
aangevuld met de gevolgen van de reacties op de bezuinigingsonderdelen voor 2014 – 
2017 uit onderdeel IIIA.  
 
Voor de volledigheid zijn in onderstaand overzicht de maatregelen van fase IIIA 
weergegeven.  
 

 
 

 

 

 

A. V
ertrekpunt 

De financiële vertaling van het Regeeraccoord Rutte II, aangevuld met de uitkomsten van 
de beleidsplanning 2014 – 2017 en de bekende en/of verwachte overige interne en 
externe ontwikkelingen zetten gemeente Noordoostpolder voor een 
bezuinigingsdoelstelling die oploopt naar afgerond € 3,5 miljoen in 2017.  

 Omschrijving 2014 2015 2016 

1 Financieringsvoordeel -€ 389.478 -€ 538.890 -€ 500.142 

2 Verlaging budget decentralisaties -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 500.000 

3 Handhaven honden belasting -€210.000 -€210.000 -€210.000 

4 Verhogen toeristenbelasting -€ 70.000 -€ 70.000 -€ 70.000 

 



No. 13917-2 
 

 
In lijn met het collegeprogramma 2010 - 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen beoordeeld 
op mogelijkheden voor het zoveel als mogelijk behoud van de gemeentelijke 
verworvenheden en producten, zodat niet onnodig voorzieningen worden afgebroken of 
onomkeerbare besluiten worden genomen. Anderzijds is het element van de dynamiek 
meegewogen door de wensen, gevoelens en ideeën van inwoners, bedrijven en 
gemeenteraad te betrekken bij met maken van keuzes.  
 
Ten behoeve van de behandeling in de raadsvergadering van juni waren de uitgewerkte 
bezuinigingsmogelijkheden in relatie tot de geschetste noodzaak daartoe, als volgt 
gepresenteerd. 
 
Omschrijving 
 

2014 2015 2016 2017 

Geschetst tekort 
meerjarenbeeld juniraad 

€ 1.171.797 € 2.473.174 € 2.883.393 € 3.421.500 

Totaal voorstellen 
ombuigingen juniraad 

€ 1.201.945 € 1.968.457 € 2.876.457 € 3.537.382 

Dekking reserve 
beleidsplan juniraad 

 €   500.000   

Geschetst begrotings-
resultaat juniraad 

€    30.148 €      4.717- €      5.926- €   115.882 

 
 
De daadwerkelijke verwerking van de bezuinigingen uit fase IIIB in de begroting, zoals 
deze in juni 2013 door de gemeenteraad zijn behandeld, is in lijn gebracht met sfeer van 
deze vergadering. Het college heeft hiermee invulling gegeven aan de wens van de 
gemeenteraad om al vroeg in het begrotings- en bezuinigingsproces mee te doen en een 
passende inbreng te hebben in de te maken keuzes. 
 
De verschillen tussen de uitgewerkte bezuinigingsmogelijkheden zoals die aan de 
gemeenteraad zijn voorgelegd en de definitieve verwerking in deze begroting zijn in het 
volgende staatje weergegeven.  
       

 

 Totaal gepresenteerde 
voorstellen 
ombuigingen raad  
27 juni 2013:   

€ 1.201.945 € 1.968.457 € 2.876.457 € 3.537.382  

 Mutatie hondenbelasting € -210.000 € -210.000 € -210.000 € -210.000  

 Mutatie lagere raming 
salariskosten 

€ 220.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000  

 Mutatie rekenkamer € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000  

 Mutatie kinderboerderij       € -10.962  

 Mutatie taakstelling 
bestuursdienst 

€ -66.000        

 Mutatie 
peuterspeelzaalwerk 

  € -30.000 € -30.000 € -30.000  

 Totaal voorstellen 
ombuigingen begroting 
2014 - 2017 

€ 1.171.945 € 1.974.457 € 2.882.457 € 3.532.420  

 

Onder programma 5 is complete detaillijst van alle in de begroting verwerkte 
bezuinigingen opgenomen. 
 

B. Duurzaam sluitende (meerjaren)begroting 
Bij het opstellen van de begroting is al de vorenstaande informatie verwerkt en zijn de  
werkelijk verwachte lasten en baten opgenomen voor bijvoorbeeld goederen, diensten  
en personeelslasten, zoals deze uit de organisatie worden gedistilleerd. Voor het totaal  
van de bezuinigingstaakstelling heeft dat relatief geen al te grote afwijkingen gegeven.  
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De begrotingsresultaten dienen met de nodige terughoudendheid te worden betracht,  
vanwege de nieuw aangekondigde bezuinigingen door het rijk die de per saldo positieve  
begrotingsresultaten meer dan teniet doen. Hoewel de invulling van deze volgende  
bezuinigingsopgaven aan het nieuwe college/coalitie/gemeenteraad zijn, wordt voor de  
volledigheid de vertaling van de rijksbezuinigingen al vast weergegeven. De vertaling is  
geen indicatie, maar een berekening van de korting (afgerond) die is vastgesteld voor  
Noordoostpolder voor 2014 – 2017.  
 
Begrotingsuitkomsten 2014 – 2017 inclusief de effecten van Prinsjesdag (afgerond). 
 
Omschrijving 
 

2014 2015 2016 2017 

Berekend  
meerjarenbeeld 

-€    736.521 -€ 2.431.068 -€ 3.008.547 -€ 3.196.733 

Totaal voorstellen 
ombuigingen  
fase IIIB 

€ 1.171.945 € 1.974.457 € 2.882.457 € 3.532.420 

Dekking reserve 
beleidsplan 

 €   420.000   

Begrotingsresultaat €    435.424 -€      36.611 -€    126.090 €    335.687 
Gevolgen voor 
Noordoostpolder als 
uitwerking van  
Prinsjesdag 2013 

-€    600.000  -€ 1.000.000 -€ 1.400.000 -€ 1.450.000 

 
C. Ontwikkelingen van invloed op meerjarenperspectief 

Naast de hiervoor beschreven financiële consequenties zijn er andere ontwikkelingen die 
een effect hebben op de programmabegroting 2014 – 2017. De ontwikkelingen worden 
hieronder kort beschreven. 
 
Grondzaken 
De economische en financiële crisis heeft nog steeds zijn weerslag op de grondverkopen. 
De grondexploitatie staat onder druk als gevolg van het uitfaseren van het 
woningbouwprogramma en het bijstellen van de prognoses van de 
bedrijventerreinbehoefte. Voor nu worden er geen verdere verliezen of noodzaak tot het 
treffen van aanvullende voorzieningen voorzien. Dit is mede een gevolg van de eerder 
getroffen voorzieningen en het verlagen van het rentepercentage dat wordt gehanteerd.  
 
Leges 
Bouwactiviteiten blijven sterk achter bij het niveau van vóór 2013. Actuele gegevens 
nopen tot het bijstellen naar een lager niveau van de legesopbrengsten voor 
bouwgerelateerde vergunningen. De begrote opbrengst is naar beneden bijgesteld met 
een bedrag van € 925.000. Op dit moment wordt een hogere opbrengst niet waarschijnlijk 
geacht. 
 
Bezuinigingstaakstellingen fase II 
Bezuinigingen uit fase II die nog niet konden worden gerealiseerd, zijn expliciet 
opgenomen in fase IIIB. Zulks ter bevordering van een uniform totaaloverzicht dat op 
compacte en transparante wijze kan worden gemonitord.  
 
Ontwikkeling Algemene uitkering 
Voor de langere termijn wijzen tekenen op verdere bezuinigingen voor gemeenten.  
De meest boeiende ontwikkeling betreft de komende drie decentralisaties. Door de  
VNG wordt op dit moment becijferd dat gemeenten financieel zwaar zullen lijden  
onder de nu verwachte financiering van deze decentralisaties. De door het rijk  
ingeboekte efficiëncykortingen worden veel te rooskleurig geacht. 
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Afval, riolering en onroerendezaakbelastingen (ARO) 
Het tarievenplan 2012 – 2014 voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioleringsrechten zoals 
dat bij de begroting 2012 – 2015 is vastgesteld, had als doel om inwoners en bedrijven 
een mate van zekerheid te geven ten aanzien van de hoogte van de ARO aanslagen. 
Het tarievenplan 2012 – 2015 en de destijds bijgevoegde toelichting ziet er als volgt uit. 
 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015

1.430.000€     

Afvalstoffenheffing 273,60€       258,00€       258,00€       258,00€       258,00€       

Rioolheffing 193,44€       193,44€       193,44€       193,44€       193,44€       

Eenmalige korting 25,00-€        40,00-€        27,00-€        13,17-€        

totaal 622,87€       668,96€       681,96€       695,79€       708,96€       

OZB bedrijven 3.350.000€  4.020.000€  4.020.000€  4.020.000€  4.020.000€  670.000€        

2.100.000€     

 €      257,52 OZB woning €192.000 

(= gemiddelde 

woningwaarde)

 €      180,83  €      257,52  €      257,52  €      257,52 

 
 
Toelichting: 
“(H)ARO-tarievenplan: aanvaardbare lastendrukstijging om ook in de toekomst 

een adequaat voorzieningenniveau te kunnen bieden (beleidsplanning 2012-

2015). 

•  Het tarievenplan is bedoeld om de inwoners en bedrijven voor de langere termijn, 

maar in elk geval voor de komende periode van 4 jaren, een mate van zekerheid te 

geven over enerzijds de totale lastendruk via de gemeentelijke heffingen en 

anderzijds over bereikbaarheid en betaalbaarheid van het voorzieningenniveau in 

deze gemeente. 

• Bij het bepalen van de totale lastendruk is rekening gehouden met de stand van de 

egalisatiereserve afvalstoffenheffing en voordelen die worden behaald met een 

steeds effectiever en efficiënter afvalbeleid”. 

 
De huidige stand van zaken aangevuld met prognoses geven aan dat de ontwikkeling van 
de kosten voor afvalverwerking anders is dan bij de vaststelling van het tarievenplan in 
2011 was verwacht. Daar waar de tarieven voor afvalverwerking eerder een dalende 
tendens lieten zien, is de trend omgebogen in een trend waarbij de kosten stijgen.  
 
Het college doet het tarievenplan 2012 – 2015 gestand door geen voorstellen te doen om 
de tarieven vóór 2016 te verhogen. Indien de nu voorziene negatieve ontwikkeling van 
kosten zich daadwerkelijk manifesteert, zullen de tarieven voor afvalstoffenheffing per 
2016 moeten worden verhoogd tot een kostendekkend niveau. Bij een daadwerkelijk 
negatieve stand van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing per ultimo 2015, zal deze uit 
algemene middelen, in casu middellijk of onmiddellijk uit de reserve beleidsplan, worden 
aangezuiverd tot nihil. 
 
Voor het product riolering geldt dat de uitvoering van het VGRP voorspoedig verloopt en 
de egalisatiereserve een begroot negatief saldo laat zien van ongeveer € 250.000. De 
planning is dat dit saldo binnen de eerste twee jaren van de meerjarenbegrotingsperiode 
terug valt tot nihil. Bij de jaarlijkse actualiseringen van het VGRP wordt hier aandacht aan 
geschonken en verder draagt het met het VGRP vastgestelde tarievenbeleid hier aan bij. 
Conform het VGRP worden de tarieven voor rioolrechten per 2016 verhoogd.  
 
De tarieven voor de OZB worden jaarlijks aangepast aan de gemiddelde  
waarde-ontwikkeling van het onroerend goed. Na aanpassing van de OZB-tarieven blijft  
de gemiddelde ARO-aanslag voor het OZB-bedrag ongewijzigd.  
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Nota bene: indien een  
object meer of minder in waarde stijgt dan de gemiddelde waardeontwikkeling, wordt het  
aanslagbedrag voor de OZB ook meer of minder. Per saldo is de opbrengst voor de 
gemeente hetzelfde en ontstaat er alleen een meeropbrengst door areaalmutatie.  
 
Loon- en prijscompensatie 
De doorgevoerde loon- en prijscompensatie voor 2014 is lager dan de stelpost van 
€ 800.000 die hiervoor was opgenomen. De werkelijk doorgevoerde loon- en 
prijscompensatie komt uit op € 450.000, hetgeen een lagere last betekent van € 350.000. 
 
Argumenten 

De programmabegroting is de belangrijkste kaderstelling door de gemeenteraad voor het 
uit te voeren beleid in gemeente Noordoostpolder.  
 
Kanttekeningen 

Het kabinet heeft besloten € 6 miljard aanvullend te willen bezuinigen. Zij heeft hier toe 
haar plannen op Prinsjesdag 2013 (septembercirculaire) gepresenteerd. Een moment 
waarop in gemeenteland en ook bij Noordoostpolder het begrotingsproces voor 2014 – 
2017 is afgerond.  
 
De thans voorliggende begrotingsresultaten 2014 – 2017 maken het mogelijk om voor de 
jaren 2014 en 2017 een aanzienlijk deel van de gevolgen van de septembercirculaire te 
elimineren. 
 
De consequenties voor 2014 worden regulier meegenomen in de voorjaarsrapportage 
2014. De voorbereidende werkzaamheden voor het kunnen invullen van de bezuinigingen 
van fase IV voor de jaren vanaf 2015 zijn ambtelijk gestart in de permanente Taskforce 
Bezuinigingen. De uitwerkingen worden onmiddellijk na de installatie aan het nieuwe 
college / de nieuwe gemeenteraad gepresenteerd ten behoeve van het opstellen van de 
beleidsplanning 2015 – 2018 en vervolgens de meerjarenbegroting 2015 – 2018. 
 
Planning/uitvoering 

Vóór 15 november 2013 dient een door de gemeenteraad een financieel duurzaam 
sluitende en vastgestelde begroting 2014 - 2017 bij de Provincie te zijn ingeleverd.  
 
Bijlagen 

(Meerjaren)programmabegroting 2014 – 2017. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen 
Steller : dhr. Th.J. Stigt; 34 15; r.stigt@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013, no.13917-1 ; 
 
gelet op artikel 190, 191 en 192 van de Gemeentewet 
 
 

B E S L U I T: 
 
(Meerjaren)programmabegroting 2014 - 2017 vaststellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
Van 11 november 2013. 
De griffier,             de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 


