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Onderwerp
Begroting 2011 en meerjarenbegroting 2011 – 2014
Ter inzage liggende stukken
•
Begroting 2011 inclusief de financiële meerjarenbegroting 2011 – 2014
•
Productramingen 2011
•
Boekwerk met kostenplaatsen en bijlagen bij de begroting 2011
•
Analyses van de verschillen tussen de productramingen 2010 en 2011
•
Raadsvoorstel en –besluit Kadernota 2010, d.d. 17 juni 2010, nr. 8.
•
Pakket van 53 bezuinigingsvoorstellen “Artikel Elf”
•
Memo enquête bezuinigingen
•
Brief en advies WMO adviesraad

Aan de gemeenteraad
Voorstel
1. De begroting 2011, inclusief de meerjarenbegroting 2011 – 2014 en de
investeringsbegroting 2011 vast te stellen.
2. De bezuinigingen, zoals vermeld onder punt 4 van dit raadsvoorstel en
nader uitgewerkt in het bezuinigingstraject “Artikel Elf”, vast te
stellen.

Beleid
De Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijven voor waaraan de begroting minimaal moet voldoen. In
de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet zijn de kaders
vastgelegd waarbinnen de gemeentebegroting moet worden opgesteld.
De hoofdpunten van het begrotingsbeleid 2011 zijn vastgelegd in de Kadernota 2010.
In het collegeprogramma 2010-2014 is onder andere opgenomen:
“Over vier jaar is Appingedam een stad met een sluitende begroting en een
gezonde financiële positie. De OZB is jaarlijks alleen trendmatig verhoogd
(met de macronorm van het ministerie van BZK). Wanneer het invullen van een
structurele bezuinigingstaakstelling of een sterke inkomensdaling leidt tot
tijdelijke tekorten op de begroting, kan incidenteel uit de reserves worden
geput om de begroting sluitend te maken”.

Beoogd effect
Bepaling van de financiële kaders. Voldoen aan de wettelijke bepalingen
door tijdige vaststelling van een (op termijn sluitende) begroting voor de
komende planperiode

Toelichting
1. Inleiding
Tot voor enkele weken terug gingen wij, en met ons vele andere gemeenten,
ervan uit dat er grote kortingen op het gemeentefonds zouden plaatsvinden.
Na doorrekening van het regeerakkoord van het Kabinet Rutte wordt door betrouwbare instanties de verrassende conclusie getrokken dat dit niet het
geval zal zijn.
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Schijnt nu dan gelijk de zon en kan onze bezuinigingsoperatie “Artikel Elf”
op de plank worden gelegd? Het antwoord is duidelijk: Neen. We hadden al
flinke tekorten op de meerjarenbegroting en er wachten nog noodzakelijke
investeringen in centrumontwikkeling, bouw van brede scholen, herstructurering, etc., die nog niet helemaal financieel waren gedekt. Ook is de koopkracht van de algemene uitkering in 2011 € 462.000 lager dan begroot in
2010. In de voorliggende (meerjaren)begroting is het nieuwe beleid uit het
coalitieakkoord 2010-2014 opgenomen. Bij ongewijzigd beleid lopen de tekorten in de meerjarenbegroting op tot € 1.656.000. Met de immer aanwezige
loyale ambtelijke ondersteuning heeft ons college de reeds genoemde bezuinigingsoperatie “Artikel Elf” opgezet. De bezuinigingen lopen op van €
500.000 in 2011 tot € 1.694.000 in 2014. Bij het aannemen van deze voorstellen is zowel de begroting voor 2011 als de meerjarenbegroting tot en
met 2014 sluitend.
Onze conclusie is: Er zijn tekorten, het kost pijn en moeite om de bezuinigingen door te voeren maar er is doorzicht naar een gezonde financiële positie voor onze complete stad!
Risico’s:
Er is ook een aantal risico’s. Binnen de gemeentelijke huishouding voelen
we nog steeds de gevolgen van de economische crisis door minder inkomsten
uit bouwleges, stagnerende (woning)bouw en daardoor minder grondverkopen,
en minder inkomsten uit het gemeentefonds. We hopen, ook voor onze bedrijven en middenstanders, op een spoedig herstel maar de vooruitzichten zijn
anders.
Het Kabinet Rutte zet het mes in de koopkracht van WWB-uitkeringen en subsidies. Ook staan forse taakoverhevelingen van de zorg voor zwakkere inwoners naar de gemeenten op stapel. Zo zullen de WAJONG, de Jeugdzorg en delen van de AWBZ, onder toepassing van efficiencykortingen naar de gemeenten
worden overgeheveld.
Verder hebben we enkele grote projecten onder handen, zoals herstructurering Opwierde, De Tip en De Eendracht, waarvan de voortgang en de
financiële uitkomsten in sterke mate afhankelijk zijn van herstel na de
huidige kredietcrisis. Daarnaast is sprake van toenemende financiële gevolgen van rijksbeleid op de financiële positie van de verbonden partijen en
ook de bouwontwikkelingen zijn nog niet bestendig in den lande.

2. Financiële (beleids)aanpassingen ten opzichte van 2010
Hierna wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen ten
opzichte van de begroting van het vorig jaar.
•
Het project ELO-Grunn is medio 2010 afgerond. Ten opzichte van 2010
dalen de kosten in 2011 met € 113.000. De onttrekking aan de reserve
is voor 2011 met € 36.600 verlaagd naar € 0. De stelpost intranet/
elektronisch overheidsloket, die de afgelopen jaren was aangewend voor
ELO-Grunn, is weer voor € 30.000 opgenomen in de begroting 2011.
•
Ten laste van het fonds waterstaatkundige infrastructuur wordt per
saldo € 38.000 uitgegeven voor onderhoud van bruggen, walbeschoeiingen
en steigers (2010 - € 203.000)
•
In 2010 is de storting in het baggerfonds uit budgettaire overwegingen
incidenteel achterwege gebleven. In 2011 wordt weer een storting van
€ 65.650 in het baggerfonds gedaan.
•
Voor de voorbereiding van de brede scholen is € 70.000 geraamd; Dit
wordt volledig gedekt uit de stelpost brede scholen.
•
De verwachte kosten van de brede school Opwierde zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Naast de vrijvallende lasten van bestaande gebouwen en de stelpost brede school is met ingang van 2013 nog € 27.000
extra nodig.
•
Voor de brede school Oling zijn met ingang van 2014 twee bedragen in
de meerjarenbegroting opgenomen. Wanneer Woongroep Marenland de gebouwen overneemt en verhuurt aan de gemeente is € 50.000 extra nodig.
Wanneer de gemeente zelf de uitbreiding van de school en een gymzaal
realiseert is in totaal € 153.000 extra nodig. In december neemt de
raad van toezicht van Woongroep Marenland waarschijnlijk een besluit
over deelname aan dit project.
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De raming voor de bijdrage aan zwembad Dubbelslag was in 2010 gebaseerd op de budgetruimte die was ontstaan door vervroegde sluiting van
zwembad en kantine Eelwerd. Nu het bad draait blijkt voor de bijdragen
aan de exploitant en de Zwembad Appingedam Delfzijl Vastgoed B.V. in
totaal € 275.800 nodig te zijn. Dit is € 35.000 minder dan in 2010.
Voor het herstelplan cultuurhistorische elementen Damsterdiep is zowel
in 2010 als in 2011 € 38.000 geraamd. Dit wordt gedekt door verlaging
van het flexibel budget.
Het project Buurt Onderwijs Sport is eind 2010 afgerond en zal in 2011
worden opgevolgd door het project Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Het NASB loopt vier jaar en kost € 68.750 per jaar. De helft komt
uit een rijksbijdrage. De andere helft komt voor rekening van de gemeente. Dit project is overigens als bezuiniging in de voorstellen van
“Artikel Elf” opgenomen.
De WWB-uitkeringen, de IOAW, de IOAZ en een deel van de Bijstandsregeling Zelfstandigen zijn gebundeld in één rijksbudget voor inkomensvoorzieningen. In ISD-verband wordt een tekort geraamd van € 335.000.
De reserve inkomensdeel van de ISD is door de tekorten in 2010 uitgeput. Volgens de afgesproken verdeelsleutels komt € 77.100 van het tekort voor rekening van Appingedam. Als Appingedam er alleen voor zou
staan bedraagt het tekort € 222.000. Het tekort wordt voorlopig als
een incident beschouwd en wordt daarom gedekt uit flexibel budget I.
De ISD verstrekkingen op grond van het minimabeleid zijn € 342.000. In
2010 was dit nog € 370.800. De verlaging vloeit voort uit het aflopen
van de “Aboutaleb gelden” waaruit de PC-regeling en internetabonnementen voor minima met kinderen werden bekostigd.
De ISD heeft flink bezuinigd op de uitvoeringskosten. De korting op de
algemene uitkering uit het gemeentefonds wegens ketensamenwerking
ISD/UWV/CWI wordt daarmee vrijwel geheel gecompenseerd. In 2011 draagt
de gemeente Appingedam € 1.033.000 bij aan de organisatiekosten van de
ISD (2010 - € 1.102.000)
De doorbetaling van de rijksbijdrage aan werkvoorzieningschap Fivelingo is € 496.000 lager. Om de tekorten die hierdoor ontstaan niet
voor rekening van de gemeenten te laten komen zal het schap flink moeten bezuinigen op de uitvoering van de WSW.
Voor huishoudelijke verzorging op grond van de WMO is, inclusief uitvoeringskosten € 17.000 minder geraamd. Dit komt overeen met de daling
van de integratie-uitkering WMO uit het gemeentefonds. De daling met
ruim € 100.000 die in de junicirculaire was opgenomen is in de septembercirculaire grotendeels teruggedraaid. Voor de AWBZ-pakketmaatregel
is € 93.000 beschikbaar. Hiervan is in 2011 € 19.000 bestemd voor
voortzetting van de impuls vrijwillige thuiszorg en mantelzorg. Aan de
rest van deze stelpost zal in de loop van 2011 invulling worden gegeven.
Inclusief uitvoeringskosten wordt € 921.800 geraamd voor voorzieningen
gehandicapten (voorheen WVG). Dit is € 35.000 meer dan in 2010.
Uit rijksgelden is € 24.500 meer beschikbaar voor de vorming van een
centrum voor jeugd en gezin. In 2011 verwachten wij dat het centrum in
DAL-verband kan worden gerealiseerd.
In 2010 was eenmalig een bedrag van € 29.000 voor het baggeren van de
vijver aan de Meedensingel geraamd. In 2011 wordt er niet gebaggerd.
Uit rijksgelden is € 8.400 beschikbaar voor stimulering van lokale
klimaatinitiatieven. (SLOK regeling voor 2009 – 2011)
Voor de uitvoering van het programma wonen-welzijn-zorg was tot en met
de 2010 een bedrag van € 70.000 geraamd. In 2011 is dit geëindigd.
De stelpost Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II wordt jaarlijks met € 25.000 verhoogd tot een niveau van € 150.000. Conform de
meerjarenbegroting 2010-2013 blijft de verhoging met € 25.000 in 2011
achterwege. De stelpost bedraagt in 2010 en 2011 € 75.000. Tot en met
2010 werd hiervan € 60.000 incidenteel gebruikt voor de impuls Wonen
Welzijn Zorg.
Voor bouwgrondexploitaties van de Westersingel is in 2011 een bijdrage
uit de algemene reserve nodig van € 18.090 en voor De Tip € 75.985.
De “koopkracht” van de algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt
ten opzichte van de begroting 2010 af met € 462.000. (Zie ook het
overzicht bij punt 10 van deze aanbiedingsbrief)
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3. Algemene financiële positie en financiële resultaten
Onze gemeente heeft, ook historisch gezien, geen sterke financiële positie.
De begroting- en rekeningoverschotten zijn minimaal en er is beperkt ruimte
voor nieuw beleid. Er wordt degelijk begroot, de lasten worden zo reëel als
mogelijk ingeschat en de baten worden prudent geraamd. Nieuw beleid moet
voor een belangrijk deel worden gedekt uit herschikking van bestaande budgetten (nieuw voor oud). De verwachte vermindering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overheveling van taken vergezeld van efficiencykortingen voegen nieuwe dimensies toe aan de financiële draagkracht
van onze gemeente. Het is een hele forse uitdaging om, ondanks het bezuinigingsgeweld, de dienstverlening aan de burger en de woonkwaliteit van Appingedam overeind te houden.
In 2010 werden de rentelasten van bouwgrondexploitatie De Tip gedekt uit de
algemene reserve. Bij de eerste beleidsrapportage 2010 is dit ook geregeld
voor de Westersingel/Tichelplaats. Omdat de verwachtingen voor 2011 nog
niet zijn gewijzigd zullen de rentekosten van beide bouwgrondexploitaties
ook in 2011 worden gedekt uit de algemene reserve. Voor het eerst sinds de
oprichting in 2006 van de ISD Noordoost worden we geconfronteerd met de
verwachting dat niet alle bijstandskosten uit het rijksbudget kunnen worden
gedekt. De geraamde bijdrage van Appingedam in het tekort bedraagt € 77.000
en wordt incidenteel gedekt door verlaging van het flexibel budget I.
In voorgaande jaren werd u een sluitende begroting aangeboden waarin bezuinigingstaakstellingen waren opgenomen. Wij hebben er dit jaar voor gekozen
u geen sluitende begroting aan te bieden, maar de begroting vergezeld te
doen gaan van de bezuinigingsvoorstellen uit het project “Artikel Elf”. Na
de kaderstelling in juni en het vooroverleg dat wij met u hebben gehad over
de voorstellen van “Artikel Elf” is het de bevoegdheid en het recht van uw
raad te besluiten over de begroting en het sluitend maken daarvan. Het volgende overzicht van de begrotingstekorten en de bezuinigingsvoorstellen kan
worden gegeven:
2011
Nadelige saldi 531.407
Bezuinigingsvoorstellen 500.427
Verschil (“ruimte”) 37.019

2012
741.000
1.189.000
448.000

2013
1.099.000
1.485.000
386.000

2014
1.656.000
1 694.000
38.000

Het provinciale begrotingstoezicht stelt als criterium voor repressief toezicht dat de begroting 2011 materieel in evenwicht moet zijn. Is dat niet
het geval dan moet in de meerjarenraming aannemelijk worden gemaakt dat dit
evenwicht in de eerstkomende jaren tot stand zal worden gebracht. Verder
moet de jaarrekening 2009 in evenwicht zijn. Voor het indienen van de begroting 2011 hebben Gedeputeerde Staten op ons verzoek uitstel verleend tot
30 november 2010.

4. Bezuinigingsmaatregelen
Op 17 juni 2010 heeft uw raad de kadernota 2010 vastgesteld met daarin voor
2011 een bezuinigingstaakstelling van € 500.000 oplopend naar € 1.500.000
in 2014. Voor de invulling van deze taakstelling heeft ons college een bezuinigingsoperatie opgezet onder de naam “Artikel Elf”. We willen daarmee
op eigen kracht voorkomen dat we in een structurele tekortsituatie terecht
komen. We willen zelf de keuzes maken om het huishoudboekje op orde te
krijgen en te houden.
In het collegeprogramma 2010-2014 zijn prioriteiten opgenomen waarop niet,
of slechts bij uiterste noodzaak, zal worden bezuinigd:
- centrumontwikkeling
- herstructurering Opwierde en Opwierde-Zuid en projecten in het kader van Wonen, Welzijn Zorg
- Ontwikkelingsperspectief inclusief projectenboek en het Pact Wonen
en Voorzieningen, inclusief woon- en leefbaarheidsplan
- Brede scholen/ fusie voortgezet onderwijs
- Het huidige pakket aan armoede- en participatiebeleid.
Ons college heeft op basis van een topdown benadering aangegeven waarop bezuinigd zou moeten worden. Deze voorstellen zijn door een projectgroep bekeken op haalbaarheid en vervolgens teruggekoppeld aan het college.
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Begin september is aan uw raad een pakket van 51 bezuinigingsmaatregelen
gepresenteerd. Als resultaat van de aanbiedingsbijeenkomst is dit pakket
aangevuld met twee mogelijkheden tot verkrijgen van meer inkomsten, de herinvoering van hondenbelasting en de invoering van toeristenbelasting. Het
pakket bezuinigingsvoorstellen ligt voor u ter inzage.
Zoals in de kadernota 2010 is aangegeven moet het pakket aan bezuinigingsmaatregelen een bezuiniging van € 1,5 miljoen euro opleveren in 2014. Voor
2011 zou minimaal € 500.000 aan bezuinigingsmaatregelen moeten worden gevonden.
Als het pakket aan bezuinigingsmaatregelen wordt doorgevoerd in het voorgestelde tijdspad, dan zal dit leiden tot de volgende bezuinigen:
- in 2011: €
500.427
- in 2012: € 1.188.952
- in 2013: € 1.485.652
- in 2014: € 1.694.652
Hieronder is het totaalpakket aan bezuinigingsmaatregelen weergegeven. Per
programma is aangegeven in welk jaar welk deel van de bezuiniging naar verwachting gerealiseerd kan worden.
Nr.'s bez.
Voorstel Onderwerp
Programma 0; Algemeen Bestuur
1 t/m 6

Voorstel
college

Bezuiniging 2011 Bezuiniging 2012 Bezuiniging 2013 Bezuiniging 2014

€ 155.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 55.000

€ 155.000

€ 60.000

€ 14.300

€ 24.300

€ 60.000

€ 60.000

€ 189.000

€ 70.500

€ 139.000

€ 169.000

€ 189.000

€ 59.000

€0

€0

€ 10.000

€ 59.000

€ 219.000

€ 64.000

€ 149.000

€ 204.000

€ 219.000

Programma 6; Soc. voorz. en Maatsch. dienstverl.
30 t/m 38
€ 393.760

€ 120.735

€ 393.760

€ 393.760

€ 393.760

Programma 1; Openbare orde en veiligheid
7 en 8
Programma 2; Verkeer, vervoer en veiligheid
9 t/m 16
Programma 4; Onderwijs
17 t/m 21
Programma 5; Cultuur en recreatie
22 t/m 29

Programma 7; Volksgezondheid en milieu
39 t/m 42

€ 110.000

€ 60.000

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

Programma 8; Ruimt. ordening en volkshuisv.
43 t/m 46

€ 125.000

€ 20.000

€ 60.000

€ 125.000

€ 125.000

Programma 9; Financiering en alg. dekkingsmiddelen
47 t/m 53
€ 383.892

€ 120.892

€ 272.892

€ 358.892

€ 383.892

€ 1.694.652

€ 500.427

€ 1.188.952

€ 1.485.652

€ 1.694.652

In bovenstaand schema zijn de bezuinigingsvoorstellen voor de invoering van
hondenbelasting en toeristenbelasting niet op geld gezet. De gemeenteraad
heeft het college gevraagd om beide voorstellen te onderzoeken. Het college
is na onderzoek van mening dat beide belastingsoorten niet ingevoerd zouden
moeten worden in Appingedam.
Communicatieplan
In het kader van Artikel Elf is een communicatieplan vastgesteld. Hierin is
vastgelegd dat het college en de gemeenteraad gescheiden het communicatietraject ingaan. Het college heeft met de instellingen en gemeenschappelijke
regelingen gecommuniceerd over de bezuinigingsvoorstellen en de gemeenteraad met de inwoners van Appingedam.
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Om de inwoners in het proces te betrekken zijn er begin oktober door de
commissie burgerparticipatie uit de gemeenteraad twee bijeenkomsten georganiseerd.
Enquête bezuinigingen
Ook was het voor de inwoners van Appingedam mogelijk om een enquête over de
bezuinigingen op de gemeentelijke website in te vullen.
De memo over de enquête ligt ter inzage. Er hebben in totaal 29 inwoners de
enquête ingevuld. Door dit geringe aantal is de validiteit beperkt.

5. Meerjarenperspectief
Op basis van thans bekende gegevens en aannames ten aanzien van de ontwikkeling van de aantallen inwoners, woningen, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, e.d. is de meerjarenbegroting tot en met 2014 opgesteld. De aantallen uitkeringsgerechtigden zijn voor 2011 begroot naar de aantallen in juli
2010 bij de ISD Noordoost. Voor 2012 en volgende jaren is de landelijke raming van de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden WWB aangehouden. Dit leidt in meerjarenperspectief tot een daling met 13 uitkeringsgerechtigden WWB in 2014. In de vorige meerjarenbegroting was nog sprake
van een stijging van 93 uitkeringsgerechtigden WWB.
De kostenstijgingen als gevolg van het realiseren van twee brede scholen
zijn in de planperiode opgenomen. Naast de inzet van bestaande begrotingsposten en de vrijval van kapitaallasten van de oude scholen is voor het realiseren van de brede school Opwierde in 2013 nog € 27.000 nodig. Voor het
afronden van de brede school Olingertil is voor het jaar 2014 in totaal
€ 152.500 in de meerjarenraming opgenomen. Eén post van € 50.000 bij realisering door woongroep Marenland en een extra post van € 102.500 voor realisatie in eigen beheer. De raad van toezicht van woongroep Marenland neemt
binnenkort een besluit over de overname en uitbreiding van Olingertil.
Voor enkele bouwaanpassingen aan het interieur van het Raadhuis en aanschaf
van nieuw meubilair is in 2011 een investering van € 100.000 geraamd. Om
over te kunnen gaan tot videoverslaglegging van de raadsvergaderingen is
een nagenoeg complete vervanging van de huidige audio-installatie nodig.
Naast het krediet voor de software van Noturecord, dat reeds in de begroting voor 2010 was verwerkt, wordt in 2011 een investering van € 43.000 geraamd. De kapitaallasten van deze investeringen (€ 17.000) zijn met ingang
van 2012 in de meerjarenbegroting opgenomen. De plannen zijn overigens nog
niet helemaal definitief, deze cijfers zijn dan ook aannames. In december
zullen wij een concreet voorstel voorleggen.
In programma 3 is met ingang van 2011 € 30.000 beschikbaar voor citymanagement. Tot en met 2014 kan dit gedekt worden uit vrijvallende personeelslasten (zie ook opdracht 1 van “Artikel Elf”) Met ingang van 2014 is de extra
last verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor aanpassing van infrastructuur
is met ingang van 2013 een structurele last van € 35.000 en met ingang van
2014 een structurele last van in totaal € 70.000 geraamd.
Wij verwachten langzamerhand weer een toename van de bouwactiviteiten. De
legesopbrengsten zijn ten opzichte van 2011 met ingang van 2012 met
€ 50.000 en met ingang van 2013 en volgende jaren met € 100.000 verhoogd.
Voor het stelselbeheer van basisregistraties zoals bijvoorbeeld de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), is voor het eerst in 2011 € 42.000
geraamd. Het beheer gebeurt momenteel op projectbasis extern. Geëvalueerd
moet nog worden hoe dit in de lijnorganisatie wordt ondergebracht. De kosten zijn voor € 8.000 gedekt door verlaging van de kosten GKBN. € 30.000 is
incidenteel gedekt door verlaging van de stelpost kapitaallasten informatievoorziening en automatisering. Evenals elke andere gemeente heeft de gemeente Appingedam in 2008 het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP) ondertekend.
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Dit NUP omvat de afspraken tussen vier overheden, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, over de ontwikkeling, implementatie, aansluiting, beheer en gebruik van de basisvoorzieningen, mede met het oog op de realisatie van een zestal ‘voorbeeldprojecten’. Het betreft hier de vaststelling
van een limitatieve lijst met basisvoorzieningen die tezamen de basisinfrastructuur voor de realisatie van de E-Overheid vormen. Van de 19 voorzieningen die het NUP beschrijft zijn er, binnen ELO-DEAL 7 voorzieningen gerealiseerd. Van de 6 voorbeeldprojecten die het NUP noemt zijn er 2 gerealiseerd. Tussen 2011-2014 zullen de werkzaamheden om het NUP te voltooien
worden uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten voor implementatie
en beheer van de NUP voorzieningen op voorhand slecht zijn te calculeren.
Tevens wordt opgemerkt dat het Rijk weinig tot geen extra middelen hiervoor
ter beschikking stelt. De kans op kostenverhogingen in de toekomst is aanwezig.
De rente van de bouwgrondexploitaties van de Tip en Westersingel/Tichelplaats worden in 2011 ten laste van de algemene reserve gebracht. Voor 2012
wordt er voorlopig op gerekend dat dit niet meer nodig zal zijn. De nieuwe
bouwgrondexploitatie voor De Tip is vrijwel afgerond en zal u binnenkort
ter vaststelling worden aangeboden. Uiteraard zullen wij u bij de hercalculaties van de bouwgrondexploitaties opnieuw informeren over de verwachtingen voor de bouwgrondcomplexen. Bij verdere stagnatie in de woningbouw achten wij noodzakelijke afwaardering van boekwaarden niet onwaarschijnlijk.
Het Kabinet is van plan een aanzienlijke hoeveelheid taken naar de gemeenten over te hevelen. De overhevelingen zullen financieel worden vergezeld
van “efficiencykortingen”. Met de overheveling van taken zijn grote budgetten gemoeid. Het aantal WAJONG’ers in onze gemeente is bijvoorbeeld bijna
net zo groot als het aantal bijstandsgerechtigden WWB. Gezien de moeilijke
begrotingspositie kan onze gemeente het zich niet veroorloven veel eigen
middelen bij de uitvoering van deze taken in te zetten. Ons beleid is er
daarom op gericht de over te hevelen taken budgettair neutraal uit te voeren. Overgehevelde taken zullen zoveel mogelijk in DAL-verband worden opgepakt. Voor een efficiënte uitvoering van deze taken kan op deze wijze de
nodige schaalgrootte worden bereikt.
Net als in de begroting 2011 is in de financiële meerjarenbegroting nog
geen rekening gehouden met de bezuinigingsvoorstellen. Hiervoor is onder de
punten 3 en 4 reeds aangegeven wat de omvang is van de tekorten en hoe de
bezuinigingsvoorstellen deze tekorten kunnen oplossen. Voor de jaren 2012
en 2013 ontstaan begrotingsoverschotten. Wij achten deze overschotten zeer
noodzakelijk omdat er risico’s zijn bij het doorvoeren van de bezuinigingen. Niet alle voorstellen kunnen wij autonoom uitvoeren. Voor sommigen ervan is de medewerking van andere partners in gemeenschappelijke regelingen
en gesubsidieerde instellingen noodzakelijk. Dit kan tot vertraging of lagere besparingen leiden.

6. Reservepositie en weerstandsvermogen
De stand van de reserves is per 1 januari 2011 begroot op € 18.027.000
(2010 € 6.840.000) Dit is inclusief de algemene reserve die is toegenomen
tot € 11.379.000. De stijging van de algemene reserve wordt veroorzaakt
door de verkoop van de Essent aandelen.
Verder zijn het fonds voor centrumontwikkeling (+ € 900.000) en de reserve
huisvestingsvoorziening onderwijs (+ € 227.000) behoorlijk gegroeid. Dit
was voornamelijk mogelijk doordat bij raadsbesluit € 900.000 uit de algemene reserve (deel Essent gelden) is overgeheveld naar het fonds voor centrumontwikkeling en niet bestede stelposten onderwijshuisvesting die ten gunste zijn gekomen van de reserve onderwijshuisvesting.
Het weerstandsvermogen wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf 3 van de
begroting. De weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 11.626.000. Het jaarlijks risico wordt ingeschat op € 556.000 zodat het weerstandsvermogen uitkomt op € 11.070.000. (2010 € 1.346.000) Het weerstandsvermogen is vooral
gestegen door de verkoop van Essent aandelen.
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7. Onvoorzien en flexibel budget
De raming voor onvoorziene uitgaven bedraagt net als vorig jaar € 2,50 per
inwoner (€ 30.000).
Sinds 2009 is het flexibel budget gesplitst in een flexibel budget I en een
flexibel budget II.
a.

b.

Flexibel budget I is, als onderdeel van het weerstandsvermogen, bedoeld voor het opvangen van tegenvallers en bedraagt structureel
€ 180.000. In 2011 wordt de tegenvaller op de bijstandsuitgaven van
€ 77.100 incidenteel gedekt door verlaging van flexibel budget I. In
de begroting 2011 bedraagt flexibel budget I daardoor nog € 103.000.
Flexibel budget II is bedoeld voor het dekken van incidentele uitgaven waarvoor elders geen dekkingsmiddelen kunnen worden gevonden. In
2011 bedraagt het flexibel budget II € 200.000. Nadat hieruit de posten Leader+, cultuurhistorische elementen Damsterdiep en onderzoekskosten samenwerking DEAL zijn gedekt, resteert nog € 37.000. Bij de
bezuinigingenvoorstellen (voorstel 47) wordt voorgesteld om het
flexibel budget II in de periode tot 2014 terug te brengen tot € 0.

8. Belastingdruk
Het belastingbeleid wordt uitvoerig beschreven in de paragraaf lokale heffingen die in de begroting is opgenomen. In tabel 6 van deze paragraaf
wordt de lastendruk van OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing voor gebruikers en eigenaren/gebruikers van enkele woningen berekend.
Bezuinigingsvoorstel nummer 41 heeft betrekking op de belastingdruk voor
burgers en bedrijven. In dit voorstel wordt met ingang van 2011 een bezuiniging van € 25.000 voorgesteld op zowel het ophalen en verwerken van afval, als het onderhouden van de riolen. De belastingen die worden geheven
voor beide diensten zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze
belastingtarieven mogen niet hoger zijn dan de kosten.
In het bezuinigingsvoorstel worden de besparing op afvalstoffenheffing en
rioolrecht in meerdering gebracht via de OZB. Dit betekent 1,5% verhoging
van de OZB voor de eigenaren van woningen (relatie met besparing afvalstoffenheffing) en 1% extra verhoging van de OZB voor alle belastingplichtigen
(relatie met besparing rioolheffing).
De belastingdruk van huurders en eigenaren van goedkopere koopwoningen zal
hierdoor dalen (huurders betalen geen OZB). De belastingdruk van eigenaren
van duurdere woningen en van bedrijven zal hierdoor procentueel licht toenemen.
a. Onroerende Zaakbelastingen (OZB)
Beleid is de laagste inkomens te ontzien bij de verdeling van de gemeentelijke lasten. De huurders van woningen behoren voor een groot deel tot de
laagste inkomensgroepen. Huurders betalen geen OZB waardoor veel burgers
met een laag inkomen niet getroffen worden door een verhoging van de OZB.
De laatste jaren is het beleid de Onroerende Zaakbelastingen (OZB) te verhogen met het macropercentage dat door het Rijk wordt vastgesteld. Voor
2011 is de macronorm vastgesteld op maximaal 3,5%. De macronorm is opgebouwd uit een deel voor loon- en prijscompensatie (1,75%) en een deel voor
reële trendmatige groei (1,75%). Voorgesteld wordt de tarieven in 2011 met
de macronorm van 3,5% te verhogen. Voorgesteld wordt het deel van de reële
trendmatige groei in 2011 te bestemmen voor de brede school. De stelpost
brede school wordt daardoor verhoogd met € 41.900.
b. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is in principe kostendekkend. De kosten van kwijtschelding worden in de tarieven verhaald.
De in de begroting 2011 berekende tarieven zijn:
- eenpersoonshuishoudens € 251,16 per jaar
- meerpersoonshuishoudens € 276,48 per jaar
Nadat de bezuiniging van € 25.000 op de kosten van afvalinzameling is doorgevoerd bedragen de tarieven in 2011:
- eenpersoonshuishoudens € 246,60 per jaar (2010 € 258,60)
- meerpersoonshuishoudens € 271,80 per jaar (2010 € 283,60)
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De tarieven worden in 2011 gematigd met € 22 per aansluiting (2010 € 15).
Voor de tariefmatiging wordt € 119.350 aan de reserve tariefegalisatie onttrokken.
c. Rioolrechten
Rekening houdend met de inkomsten van de verfijningsuitkering rioleringen
uit het gemeentefonds zijn de rioolrechten in principe kostendekkend. Net
als in voorgaande jaren wordt € 65.000 van de kosten van het straatvegen
aan de rioolkosten toegerekend. De kosten van kwijtschelding worden in de
tarieven verhaald.
Met ingang van 2010 is verbrede rioolheffing ingevoerd. Dit heeft onder
meer gevolgen voor de in de heffing te betrekken percelen zoals bijvoorbeeld garageboxen die niet tot een woning behoren.
Het calculatorisch tarief stijgt met € 26 naar € 215 per aansluiting per
jaar. Voor de burgers kan het tarief vrijwel gelijk worden gehouden door
het ophogen van de tariefmatiging met € 27 naar € 37 per aansluiting per
jaar. Het in de begroting berekende tarief daalt van € 178,80 naar € 178,32
per aansluiting per jaar. Nadat de bezuiniging van € 25.000 op de kosten
van riolering is doorgevoerd bedraagt het tarief in 2011 nog € 174.
d. Begrafenisrechten
Een van de uitgangspunten voor de berekening van begrafenisrechten is dat
de kapitaallasten van nieuwe investeringen worden gedekt door rechten. Omdat de bestaande terp van Stilleweer vol begint te raken, moet in 2011 worden gestart met de voorbereiding van een uitbreiding. Bij aanleg in 2012
stijgen de kapitaallasten in 2013 naar raming met € 72.000. Daarom stellen
wij u voor het bestaande beleid van een verhoging met € 5.000 per jaar
(circa € 85 per begrafenis) te handhaven.

9. Krimpgelden
Het Rijk stelt aan enkele krimpgemeenten in de provincie Groningen, Zeeland
en Limburg extra middelen ter beschikking. In de provincie Groningen gaat
het om de gemeente De Marne en de regio’s Eemsdelta en Oost-Groningen. De
krimpgelden bestaan uit twee componenten:

De tijdelijke maatstaf krimp in het gemeentefonds. Het aantal inwoners in het begrotingsjaar wordt vergeleken met het aantal van zeven
jaar geleden. Als de daling groter is dan 1% komt de gemeente in aanmerking voor de tijdelijke maatstaf krimp. Het inwoneraantal in 2004
was 12.415. Voor 2011 ramen we 12.000 inwoners. Op basis van deze
cijfers is een inkomst geraamd van € 179.000. Voorlopig is een uitgaven stelpost van gelijke omvang geraamd. De uitkering wordt uiteraard
aangepast aan het werkelijk aantal inwoners op 1 januari 2011.

Een specifieke rijksuitkering bevolkingskrimp van € 14,75 miljoen. In
onze provincie is er voor gekozen deze uitkering via de provincie te
verdelen. Naast dit rijksgeld stellen zowel de provincie Groningen
als de krimpgemeenten € 14,75 mln. beschikbaar zodat in totaal ruim
€ 44 mln. beschikbaar is. In de intentieverklaring “stuurgroep woonen leefbaarheidsplan Eemsdelta inzake financieel arrangement” zijn
enkele afspraken opgenomen over de gelden die worden ingezet voor het
behoud en het versterken van de leefbaarheid in de krimpregio Eemsdelta. De Eemsdelta-gemeenten moeten nog definitieve afspraken maken
over de verdeling van de bijdragen. Complicerende factor hierbij is
dat de toekenning van de rijksgelden is gekoppeld aan “krimpsloop”.
In onze gemeente is vooralsnog geen sprake van krimpsloop. Het aandeel van onze gemeente in de € 14,75 mln. die de gemeenten bijdragen
kan onder andere worden gevonden in de extra gelden uit de tijdelijke
krimpmaatstaf gemeentefonds, de stelpost stedelijke vernieuwing II
die oploopt tot € 150.000 per jaar in 2014 en het fonds Centrumontwikkeling. Tegenover onze dotaties staat dat we beperkt aanspraak
kunnen maken op bijdragen voor nog in te dienen projecten. Het onlangs vastgestelde projectenboek is hiervoor een van de richtsnoeren.

10. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De raming is gebaseerd op de septembercirculaire 2010 van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de jaren 2012 tot en
met 2015 heeft het Rijk nog geen accressen bekend gemaakt. Uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
geconcludeerd dat er geen sprake meer is van extra kortingen op het gemeentefonds.
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Het lijkt er op dat het gemeentefonds circa 1,5% per jaar zal groeien.
Daarmee kan ongeveer de prijsstijging worden opgevangen. De techniek van
het gemeentefonds is ingewikkeld. Voor verdere toelichting verwijzen wij u
naar programma 9 van de begroting.
Voor de jaren 2012 tot en met 2014 hebben wij een marge van 15 punten uitkeringsfactor per jaar aangehouden voor risico’s en tegenvallers op de algemene uitkering en andere rijksuitkeringen. In 2012 komt dit in geld uit
op € 139.000 oplopend naar € 414.000 in 2014. De volgende risico’s hebben
wij het vaststellen van deze marges een rol gespeeld:
a)
De normeringsmethodiek (samen “trap-op/trap-af”) is vanwege de economische crisis buiten gebruik gesteld. In verband daarmee is ook de behoedzaamheidreserve afgeschaft. Het Kabinet is voornemens dit in ere
te herstellen. Nog onbekend is op welke trede we weer gaan instappen
en of dit ook gepaard zal gaan met een uitname voor een nieuwe behoedzaamheidreserve.
b)
De overheveling van taken naar de gemeenten gaat gepaard met efficiencykortingen. Gezien de omvang van de taakoverheveling zijn er grote
risico’s op het vlak van de uitvoeringskosten en de kosten van verstrekkingen.
Landelijk is nog steeds sprake van groei van aantallen inwoners, woningen
e.d. in het gemeentefonds. Doordat we een stationaire gemeente zijn en hier
en daar krimpen, hebben we grote moeite de ontwikkeling van de uitkeringsbasis van het gemeentefonds te volgen. Met andere woorden, Appingedam
krijgt procentueel steeds minder van de koek van het gemeentefonds.
Ten opzichte van de begroting 2010 daalt de algemene uitkering in 2011 met
€ 299.100. Sommige onderdelen van de algemene uitkering zijn doorvertaald
in andere budgetten. De daling van de verfijningsuitkering riolen wordt
bijvoorbeeld opgevangen in het tarief van de rioolrechten en heeft daardoor
geen invloed op de “koopkracht” van de algemene uitkering. Het volgende
overzicht kan worden gegeven:
Lagere algemene uitkering 2011 ten opzichte van 2010
-/Uitkeringscomponenten die zijn doorvertaald naar
De verschillende beleidsterreinen:
- Korting ketensamenwerking, doorgelegd naar ISD
- Korting programmatisch handhaven, doorgelegd naar ISD
- Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs
-/- Elektronisch kinddossier
-/- Doorleggen mutaties WMO-budget
- Toezicht Peuterspeelzalen
-/- Afbouw WUW doorgelegd naar onderhoudsbudget wegen
-/- Stelpost uitkering bevolkingskrimp
-/- Afbouw verfijning rioleringen in tarieven rioolrecht
- Stimulering Lokale Klimaatsinitiatieven (SLOK)
- Combinatiefuncties stimulering brede scholen
-/- Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
-/Afname algemene uitkering voor algemene besteding
-/-

€

299.100

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.300
14.500
8.900
3.300
12.400
2.200
3.900
178.900
92.800
6.400
38.300
68.800
462.000

11. Financiële begroting en investeringsbegroting
In de financiële (meerjaren)begroting worden de lasten en baten van het beleid voor de jaren 2011 tot en met 2014 zo goed en volledig mogelijk in
beeld gebracht. Elk deelprogramma begint met de regel bestaand beleid/productramingen. Op deze regel zijn de resultaten van het rekeningsjaar 2009,
de raming in de begroting 2010 en de raming voor 2011 vermeld. Daarna worden de verwachte mutaties in de jaren 2012 tot en met 2014 vermeld.
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen exploitatiekosten en investeringen.
a. Exploitatiekosten zijn de jaarlijks te maken onvermijdbare kosten om
de organisatie draaiende te houden en de taak als gemeentelijke overheid te vervullen. Onder de taak van de gemeentelijke overheid vallen
de subsidies aan instellingen, de bijstandsuitkeringen maar ook de
zorg voor wegen, plantsoenen, onderwijs en andere door de gemeente in
stand gehouden voorzieningen.
b. Investeringen zijn grote uitgaven voor zaken waarvan het nut zich
over een aantal jaren uitstrekt. Investeringen worden op de balans
verantwoord (= geactiveerd).
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Jaarlijks wordt een deel van de investering afgeschreven. Deze jaarlijkse afschrijving en de rentekosten (= kapitaallasten) worden verantwoord onder de exploitatiekosten.
De investeringen worden geraamd in de investeringsbegroting. De investeringsbegroting is afgedrukt op de gele pagina’s in het begrotingsboek. Bij
vaststelling van de investeringsbegroting verstrekt uw raad krediet voor de
in de kolom 2011 vermelde investeringen. Ons college kan in 2011, zonder
verder raadsbesluit, uitvoering geven aan de investeringsbeslissing. Wanneer de bezuinigingsvoorstellen worden overgenomen zullen de Koningstraat
en de Farmsumerweg niet worden gereconstrueerd maar gerehabiliteerd. Dit
betekent dat de investeringen met € 300.000 worden verlaagd met respectievelijk € 130.000 en € 170.000.
Voor 2011 zijn geraamd:
•
Aanschaf 2 auto’s en maaier buitendienst
•
Vervanging brandweermateriaal
•
Vervanging openbare verlichting
•
Wegreconstructie Gockingastraat
•
Aanpassing Raadhuis
•
Groot onderhoud Koningstraat
•
Wegreconstructie en rioolaanleg Farmsumerweg
•
Ondergrondse afvalcontainers
Totaal geraamde investeringen

€
75.900
€
50.800
€
35.000
€
70.000
€
143.000
€
320.000
€
650.000
€
32.000
€ 1.376.700

De geplande investeringen voor de jaren 2012 tot en met 2014 zijn indicatief opgenomen. Bij vaststelling van de investeringsbegroting wordt hiervoor dus nog geen krediet verstrekt. De jaarlasten van investeringen worden
telkens een jaar na de investeringsuitgaaf geraamd. De jaarlasten van de
investeringen 2011 zijn dus als mutatie in de kolom 2012 van de financiële
meerjarenbegroting vermeld.

12. Ten slotte
Wellicht ten overvloede delen wij u mee dat het raadsbesluit tot vaststelling van de begroting is opgenomen in het boekwerk begroting 2011. De overige voorstellen die in een besluit verwoord moeten worden zijn opgenomen
in het ontwerpbesluit. De bezuinigingsvoorstellen voor 2011 zijn verwerkt
in de eerste begrotingswijziging 2011 die u in deze vergadering ook vaststelt.
Wanneer uw raad afwijkend aan onze voorstellen besluit zal de eerste begrotingswijziging 2011 daarop uiteraard worden afgestemd.

Appingedam, 9 november 2010.
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Appingedam,

, burgemeester.
(H.K. Pot)

, secretaris.
(H.B.J. Mulder)
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Gemeente
Appingedam

Raadsbesluit

De raad der gemeente Appingedam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 9 november 2010;

B E S L U I T:
1. De bezuinigingen, zoals vermeld onder punt 4 van dit raadsvoorstel en
nader uitgewerkt in het bezuinigingstraject “Artikel Elf”, vast te
stellen en de ontwerpbegroting 2011 en de meerjarenbegroting 2011 2014 dienovereenkomstig aan te passen.

Aldus besloten in de openbare
vergadering d.d. 25 november 2010.
De raad voornoemd,

, voorzitter.
(H.K. Pot)

, griffier.
(E.P. Faber-van Brug)
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