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Begroting 2011

Betreft het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2011, inclusief de daarbij behorende bijlagen.

1. De Begroting 2011, inclusief paragrafen en bijlagen, vaststellen;
2. De volgende verordeningen vaststellen:
- Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011,
inclusief bijbehorende tarieventabel 2011;
- Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
precariobelasting;
3. Het college mandateren voor de uitvoering van de in de programma’s opgenomen
beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage van de Begroting 2011;
4. Kennis nemen van het te verrichten interne doelmatigheids-/doeltreffendheidsonderzoek (art.
213), zijnde een onderzoek naar de werking en inrichting van het budgethouderschap;
5. Instemmen met een restitutie van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, ter hoogte van €
7,50 voor een alleenstaande en € 15,- voor een meerpersoonshuishouden, in totaal € 175.000,- en
daarvoor te beschikken over de egalisatiereserve Reiniging.

De Begroting is vervaardigd op basis van artikel 189 e.v. Gemeentewet, Besluit Begroting en
Verantwoording, Financiële Beheersverordening gemeente Valkenswaard.

Samenvatting
In de inleiding van de Begroting is op hoofdlijnen het proces geschetst om te komen tot de Begroting
2011. Daarin wordt mede de relatie gelegd tussen de meerjarenkeuzenota, een Toekomstvisie en de
keuzes die gemaakt zijn om, in het licht van de bezuinigingstaakstelling, te komen tot een sluitende
begroting. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de inleiding in de begroting.

Opbouw begroting
Bij het opstellen van de Begroting 2011 zijn de eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van het
begrotings- en verantwoordingsinstrumentarium. Zowel het bestuur als het management hebben behoefte
aan een aanscherping en concretisering van de begroting. In de Begroting 2011 is gebruik gemaakt van
een nieuw format, waarbij doelen zijn gekoppeld aan resultaten. Er wordt een andere werkwijze
gehanteerd dan voorheen het geval was. Deze begroting betreft een eerste proeve. Deze begroting is een
aanzet voor een verdere verbetering van het beleidsinstrumentarium. De doorontwikkeling zal uiteindelijk
moeten resulteren in een begroting waarbij thema’s van onderlinge samenhang gebundeld worden in een
logisch programma indeling.
Financiële bandbreedte
Het financieel ongunstig perspectief noodzaakt ons om niet alleen naar de uitgaven van de gemeente te
kijken. Het genereren van extra inkomsten is in een meerjarig perspectief bezien noodzakelijk om de
gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Wij willen de ruimte in de OZB benutten door de tarieven
enkele jaren meer dan trendmatig te verhogen. Daarnaast willen we actief inzetten op het verwerven van
externe financiering (subsidies) voor het realiseren van ambities en projecten.
Begrotingsregels
Vanuit het rijk wordt voorgeschreven dat de gemeentelijke begroting, het eerste of het laatste jaar in een
vierjaarsperiode, reëel sluitend moet zijn. Dit houdt in dat er geen algemene taakstellingen en stelposten
opgenomen mogen zijn. Zou dit wel het geval zijn wordt de gemeente onder financieel preventief toezicht
geplaatst. Voor Valkenswaard heeft deze regel geen consequenties want de begroting 2011 is sluitend.
Meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief is echter nog niet sluitend. Een belangrijke factor hierbij is de hoogte van de
korting van de Algemene Uitkering in het gemeentefonds. Wij hadden erop gerekend dat het rijk in de
september-circulaire bekend zou maken hoe hoog de korting op de Algemene Uitkering zou zijn.
Uitgaande van een korting van € 1.8 miljard op rijksniveau (advies werkgroep Heroverweging Openbaar
bestuur) is het effect voor Valkenswaard ingeschat op een korting van € 3 miljoen. De invoering van de
korting gebeurt gefaseerd. Voor 2012 zal deze € 1 miljoen bedragen, elk jaar oplopend tot 2014
uiteindelijk € 3 miljoen.
Doelstelling coalitie
De coalitie heeft zich ten doel gesteld om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden. Op dit moment
is die taakstelling nog niet haalbaar. Nadat het rijk bekend heeft gemaakt hoeveel Valkenswaard gekort
wordt op de Algemene Uitkering, kan het proces tot het behalen van de taakstellende bezuiniging verder
opgepakt worden. De Toekomstvisie zal daarbij een belangrijke leidraad vormen voor het maken van
keuzes die moeten leiden tot de taakstellende bezuiniging. In aanloop daarop wordt de discussie met
externe partijen opgestart om te kijken of concrete maatregelen reeds in een vroeg stadium doorgevoerd
kunnen worden. Als dat noodzakelijk blijkt sluiten we daarbij het verhogen van de inkomsten niet uit.
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Accenten in bedrijfsvoering
Naast de Toekomstvisie geven de vastgestelde beleidsnota’s op tal van beleidsterreinen genoeg richting
om actief mee aan de slag te gaan. Het accent voor het komend jaar zal dan ook met name liggen bij de
uitvoering van het beleid. Ook de doorontwikkeling van de organisatie is hierop gericht. De transformatie
van de organisatie speelt tevens in op de maatschappelijke, economische en technologische
ontwikkelingen.
Zo wordt aan de ene kant gekeken of het serviceniveau richting de burger nog verbeterd kan worden. Een
voorbeeld daarvan is deelname aan “de 5 beloften” om de dienstverlening te verbeteren.
Begrotingsresultaat
Het jaar 2011 sluit met een voordelig begrotingsresultaat van € 328.712,-. Het meerjarenperspectief geeft
een negatieve tendens aan die uiteindelijk oploopt tot een tekort in 2014 van €1.600.000,-. Voor een
specificatie van het geprognosticeerde resultaat verwijzen wij u naar de Begroting, onderdeel ‘Financiële
positie’.
Mandaatverlening Investeringen 2011
Wij vragen uw raad om ons college te mandateren voor de uitvoering van de in de programma’s
opgenomen beleidsinitiatieven. In bijlage ‘Mandaatverlening investeringen 2011’ van de Begroting 2011
hebben wij aangegeven om welke beleidsinitiatieven het gaat.
Verordeningen
Bij het aanbieden van de begroting 2011 worden tevens de Verordening op de heffing en de invordering
van leges in de gemeente Valkenswaard 2011, inclusief bijbehorende tarieventabel 2011en de
Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting
ter vaststelling aangeboden. De Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011, de
Verordening op de heffing en invordering van onroerendzaak-belastingen 2011 en de Verordening op de
heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011, worden op een later tijdstip dit jaar aangeboden.
Afvalstoffenheffing
Bij raadsbesluit van 3 juni jl. is een motie aangenomen om teveel betaalde gelden voor de
afvalstoffenheffing te restitueren indien het maximum van de egalisatiereserve wordt overschreden. Het
maximum is bij raadsbesluit gesteld op € 250.000,--.
Als gedraglijn kan worden gehanteerd dat zodra dit maximum wordt overschreden, minimaal € 5,-- voor
een alleenstaande en € 10,-- voor een meerpersoons huishouden wordt terugbetaald. Deze terugbetaling
wordt niet opgenomen in het tarief maar afzonderlijk op de aanslag vermeld.
Saldo reserve op 1 januari 2010 bedraagt € 424.230,--. Een overschrijding met € 174.230,-- zodat € 7,50
c.q. € 15,-- kan worden terugbetaald.
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Beleidskaders ter realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten.
"

#

--$

--%

&

--'

(

Vastgestelde Begroting 2011 zal uiterlijk 15 november aan de provincie aangeboden moeten zijn.
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Er komt geen begrotingskrant maar wel een pagina in het weekblad.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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- Begroting 2011 (al in uw bezit);
- Concept raadsbesluit;
- Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011, inclusief
bijbehorende tarieventabel 2011;
- Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
precariobelasting.
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