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Wij stellen voor te besluiten om: 

1. De jaarschijf voor 2018 van de programmabegroting 2018-2021 als geheel vast te stellen en de 
jaarschijven 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen; 

 

 

Inleiding 

Vaststellen programmabegroting en subsidieplafonds 
Vanuit het budgetrecht van de gemeenteraad is het de gemeenteraad die jaarlijks de programmabegro-
ting voor het komende jaar vaststelt. De vastgestelde begroting moet vervolgens voor 15 november ter 
beoordeling aan de Provincie worden aangeboden. Een van de voorwaarden om voor repressief toe-
zicht (is toezicht achteraf) in aanmerking te komen. 
 
Op basis van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Brummen worden de subsidiepla-
fonds voor in dit geval het begrotingsjaar 2018 in een bijlage ter vaststelling aangeboden. 

Argumenten 

1.1 De financiering van de begroting is centraal geregeld. 
De financiering van de vijf programma’s wordt grotendeels verwerkt in het vijfde programma “Financie-
ring”. Hierdoor zijn alle programma’s onlosmakelijk met elkaar verbonden. Reden waarom wordt voor-
gesteld de jaarschijf 2018 als geheel vast te stellen. 
 
1.2 De vaststelling van de jaarschijf 2018 geldt ook voor de investeringen, genoemd in bijlage 1. 
De vaststelling van de begroting als geheel komt ook tot uitdrukking in de Nota “Investerings- en Af-
schrijvingsbeleid”. In deze nota is bepaald dat met het vaststellen van de eerstvolgende jaarschijf ook 
de investeringen voor dat jaar worden vastgesteld. Het betreft zowel uitbreidings- als vervangingsinves-
teringen. 
 
1.3 De raad stelt de subsidieplafonds voor het nieuwe jaar vast.  
Onderdeel van de programmabegroting 2018-2021 vormt bijlage 2 met de subsidieplafonds voor het 
jaar 2018. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de raad bevoegd tot het vaststellen van subsidiepla-
fonds.  
Dat het besluit voor het vaststellen van de subsidieplafonds samen loopt met de vaststelling van de 
jaarlijkse begroting is overeenkomstig de afspraken hierover bij het vaststellen van de Algemene Subsi-
dieverordening gemeente Brummen. 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

Burgerparticipatie 

De communicatie met de inwoners gebeurt via de gemeentelijke website en GemeenteThuis. 
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Advies adviesorganen 

De begroting zal ook aan de ondernemingsraad worden aangeboden, ter advisering op met name de 
bedrijfsvoeringsonderdelen. 

Communicatie 

De gemeenteraad krijgt de programmabegroting 2018-2021 op 21 september 2017 aangeboden, na 
afloop van de raadsvergadering. Ook voor de pers is deze dan beschikbaar. Daarnaast zal de begroting 
dan ook al onderhands aan de Provincie worden gestuurd. 

Financiële toelichting 

De saldi van de programmabegroting 2018-2021 worden zoals gebruikelijk verrekend met de vrije re-
serve. 

Juridische grondslag 

1. Gemeentewet; 
2. Financiële verordening gemeente Brummen 2006 
3. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV); 
4. Nota investerings- en afschrijvingsbeleid; 
5. Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (artikel 5, 1

e
 lid). 

6. Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:25 e.v.) 

Inkoop en aanbesteding 

N.v.t. 

Uitvoering 

De portefeuillehouder Financiën zal de begroting op 21 september uitreiken aan de leden van de ge-
meenteraad. 
 
Vanuit de procesmedewerkers Beleid en Regie zal op 28 september 2017 een zogenoemde “leeswij-
zerbijeenkomst” worden verzorgd. Tijdens deze bijeenkomst zal een technische uitleg over de inhoud 
van de begroting worden gegeven. 

Stukken ter vaststelling 

1. Programmabegroting 2018-2021, inclusief bijlage 2 over de subsidieplafonds (INT17.1934) 
2. Concept raadsbesluit (RB17.0046) 

Stukken ter informatie:  

1. Collegebesluit BW17.0479 d.d. 19 september 2017 inclusief bijlagen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Brummen, 
 
 
 
 
M. Klos A.J. van Hedel 
secretaris burgemeester 
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