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Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor de programmabegroting 2008 nieuwe stijl vast te stellen.
> toelichting
De inzichten over de functie, inhoud en de meest gewenste indeling van een gemeentebegroting zijn
aan verandering onderhevig. Het huidige model van onze gemeentebegroting dateert van 2003 en
voldoet in beperkte mate aan de huidige inzichten over dit beleidsstuk.
Vooral wat betreft het formuleren van meetbare doelstellingen is verbetering wenselijk.
Ter voorbereiding van een programmabegroting nieuwe stijl zijn enkele acties ondernomen.
Eind 2006 is een werkgroep planning @ control geformeerd, bestaande uit de fractievoorzitters, de
gemeentesecretaris en de griffier. Deze werkgroep is enkele keren in vergadering bijeengeweest om
wensen over een programmabegroting nieuwe stijl in te brengen en te bespreken.
In het voorjaar van 2007 is onder leiding van bureau TMOP voor raadsleden, fractieassistenten,
college- en MT-leden een cursus over het onderwerp ‘programmabegroting’ gehouden.
Rekening houdend met de wensen van de werkgroep hebben de leden van het MT en de teamleiders
zich een tweetal dagdelen teruggetrokken om samen een ontwerpprogrammabegroting 2008 nieuwe
stijl op te stellen.
De werkgroep heeft dit stuk op 30 januari 2008 besproken, er waardering over uitgesproken en
geadviseerd om dit stuk ter vaststelling aan uw raad voor te leggen.
Ter toelichting merken wij het volgende over dit ontwerp op:
-

de indeling en de programma’s zijn gekoppeld aan die welke in het collegeprogramma zijn
gehanteerd;
er zijn diverse meetbare doelstellingen opgenomen;
er zijn beleidskaders vermeld.

De bedragen/budgetten, die in de door u vastgestelde gemeentebegroting 2008 zijn opgenomen zijn
uiteraard niet gewijzigd. Wel is bij enkele onderdelen een kleine tekstuele aanpassing aangebracht als
gevolg van recente gebeurtenissen.
U gelieve dit ontwerp te beschouwen als een aanzet tot een nieuw programmabegrotingsmodel, dat
wij samen met u nog wat verder moeten ontwikkelen Als u zich in dit ontwerp kunt vinden zullen wij
de ontwerpgemeentebegroting 2009 volgens deze nieuwe opzet opstellen.
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Zeker zo belangrijk is dat wij in dat geval in het voorjaar van 2009 de gemeenterekening 2008 zullen
presenteren op basis van de programmabegroting 2008 nieuwe stijl.
> juridische consequenties
Geen.
> financiële consequenties
Geen.
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,
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