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Voorstel....
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen d.d. 4 november 2016 
Onderwerp: consistente begrotingsopzet__________________________________
De Raad, gehoord de beraadslaging,

Constateert dat:
- in de toelichting van de begroting 2017 begroting op pag. 18 wordt gesteld dat 

'overwogen kan worden om met ingang van de nieuwe raadsperiode over te gaan naar 
de wettelijke indeling in 9 programma’s en circa 50 taakvelden', met de vermelding op 
pag. 117 dat op een later moment moet worden bepaald of het wenselijk is over te 
stappen op de wettelijk voorgeschreven indeling, en dat het tot die tijd ‘een groeimodel 
blijft’.

Overweegt dat:
het gewenst is dat in de nieuwe raadsperiode een consistente lijn kan worden gevolgd 
in de opzet van de begroting, omdat dit de sturing door en informatievoorziening aan de 
gemeenteraad in die periode ten goede komt. Het hanteren van een ‘groeimodel’ naar 
de wettelijk voorgeschreven indeling doet hier afbreuk aan.

- zoals ook wordt vermeld (o.a. pp. 86 en 93) de baten en lasten van de integratie- 
uitkeringen sociaal domein verantwoord worden op diverse programma’s, maar worden 
de 3 decentralisaties bij elkaar betrokken en in ieder geval financieel gezien als één 
domein beschouwd. Het zou daarom de voorkeur verdienen om programma’s 5, 6 en 7 
te integreren in één programma sociaal domein conform de wettelijke indeling. Ook dit 
voorkomt extra werk voor de financiële afdeling voor het zichtbaar maken van 
overboekingen in aparte tabellen, het bevordert de overzichtelijkheid voor de raad en 
last but not least sluit dit beter aan bij sturing door de raad.
uit de toelichting die op 21 september j.l. werd gegeven op de consequenties van de 
nieuwe wettelijk voorgeschreven begrotingsindeling overduidelijk bleek dat het niet 
volgen van de nieuwe indeling een stevige extra belasting vormt voor de ambtelijke 
dienst. De diverse noodzakelijke verwijstabellen maken zowel de begroting in nieuwe 
indeling als de begroting in oude indeling niet overzichtelijker, laat staan de relatie 
daartussen. Daarmee wordt ook het doel van de uniforme indeling, de vergelijkbaarheid 
tussen gemeenten, niet gediend wat betreft de raad van Heemstede, 
de behandeling van de begroting 2018 voor de zittende raad naar alle waarschijnlijkheid 
een tamelijk technisch karakter zal hebben, gegeven de naderende verkiezingen.

Verzoekt het College:
• de uniforme begrotingsindeling versneld en volledig in te voeren bij gelegenheid van de 

begroting 2018.
• daarbij éénmalig de relatie aan te geven tussen de informatie oude stijl en nieuwe stijl. 

en gaat over tot de orde van de dag.
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