Memo
Aan:
Vijfhoeksoverleg
Van:
Ambtelijke werkgroep Financiën
CC:
Datum:
18 december 2017
Betreft:
Proces opstellen concept begroting 2019
_____________________________________________________________________
Het vijfhoeksoverleg (herindeling) heeft de ambtelijke werkgroep financiën verzocht om een toelichting
op het proces van totstandkoming van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.
In grote lijnen is het proces bekend. Zie hiervoor de door het SO vastgestelde opdrachtformuleringen
van de AWG Financien, de subwerkgroep begroting 2019 en de detailplanning van het SO. Ook is in
het voorzittersoverleg ambtelijke werkgroepen het proces, vooruitlopende op een uitvraag, al eens
toegelicht. In dit memo zullen we verder ingaan op het proces door middel van een schema en een
toelichting daarop.
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Vaststellen
programmabegroting 2018
Samengestelde begroting 2018

November
2017
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2017

College’s/gemeenteraden

3

Uitvraag ambtelijke
werkgroepen

December
2017
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Samengestelde
taakveldenraming
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Financiele verordening ex.
Artikel 212

December
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Ambtelijk
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SWG
begroting
2019
SWG
begroting
2019
SWG
begroting
2019
AWG
Financien

2
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6

December
2017

Eerste opzet
programmabegroting
Deadline oplevering ambtelijke
werkgroepen

Januari
2018
Maart
2018

8

Uitgangspunten begroting 2019

Maart 2018

9

Deadline oplevering beleid
ambtelijke werkgroepen
Eerste concepttaakveldenbegroting en
programmabegroting 2019
Presentatie taakveldenraming
en programmabegroting
Taakveldenraming en
programmabegroting naar
raads(werk)groep
Definitieve concepten
taakveldenraming en
programmabegroting
Gemeenteraadsverkiezingen

7
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11
12
13
14

April
2018
Juni 2018
Juni 2018
Juli 2018
November
2018
November
2018

AWG
Financien
Ambtelijke
werkgroe
pen
AWG
Financien

Ter kennisgeving aan
SO/Stuurgroep/Raadsgroep
Ter kennisgeving aan
SO/Stuurgroep/raadsgroep.
Behandeling raadwerkgroep
SO/Raadswerkgroep
Ter kennisgeving aan
SO/Stuurgroep/Raadsgroep

AWG
Financien

Behandeling SO/Stuurgroep

AWG
Financien
AWG
Financien

SO/Stuurgroep
Behandeling raadswerkgroep
Raadsgroep

AWG
Financien

SO/Stuurgroep/Raadswerkgroe
p /Raadsgroep

15
16

Vaststellen
programmabegroting 2019
Verwerking coalitieakkoord/uitvoeringsprogramma

Januari
2019
Voorjaar
2019

AWG
Financien

Gemeenteraad Westerkwartier

1) De programmabegrotingen 2018 van de Westerkwartiergemeenten zijn in november door de
gemeenteraden vastgesteld. De grondslag voor de bedragen in deze programmabegrotingen
zijn te herleiden uit de door de colleges vastgestelde begrotingen 2018. Laatstgenoemde
vormen het vertrekpunt voor het opstellen van de concept-taakveldenraming 2019 en
meerjarenraming 2020-2023;
2) De begrotingen worden samengevoegd tot een begroting Westerkwartier, oftewel de
samengestelde begroting 2018 Westerkwartier. Deze samengestelde begroting is de basis
voor een uitvraag bij de ambtelijke werkgroepen;
3) In december 2018 volgt een uitvraag bij de ambtelijke werkgroepen. De voorzitters daarvan
zijn in het derde kwartaal al middels een presentatie ingelicht over de grote lijnen van het
proces. De (detail)posten uit de begroting zijn ingedeeld per ambtelijke werkgroep. De
ambtelijke werkgroepen wordt gevraagd om samen met de financials de detailbegroting voor
het Westerkwartier te vullen. Belangrijke boodschappen daarbij zijn: a) geen nieuw beleid
tenzij…. en b) bestaande budgetten is in principe het nieuwe budget tenzij…
De ambtelijke werkgroepen wordt gevraagd om noemenswaardige (politiek of budgettair)
wijzigingen in de taakveldenramingen (voorstellen) aan te leveren met bijbehorend
dekkingsvoorstel. Is er geen dekking dan zal moeten worden beoordeeld of er elders
noodzakelijk dekking gevonden moet worden of dat het voorstel wordt verwerkt in de
begroting 2019 met een voorbehoud, dat er een afweging tegen andere voorstellen plaats
moet vinden bij de behandeling van de begroting 2019;
4) De samengestelde begroting Westerkwartier 2018 wordt in december 2018 opgeleverd. Dit
vormt zoals gezegd de basis voor de begroting Westerkwartier 2019;
5) In december 2018 wordt ook een concept financiële verordening ex. art. 212. In deze
verordening zijn de regels voor de financiële organisatie, het financieel beleid en het financieel
beheer van de gemeente vastgesteld. Een aantal van de regels hebben direct betrekking op
de begroting 2019;
6) De ambtelijke werkgroep presenteert een eerste opzet/format voor de programmabegroting
2019. Uiteraard gaat het hierbij niet over de inhoud;
7) Begin maart is een deadline voor het opleveren van cijfers door de ambtelijke werkgroepen
voor het vullen van de begroting 2019. In een aantal onontkomelijke gevallen zal een
uitzondering gemaakt moeten worden, zoals loongebouw en gemeentefonds. In deze
gevallen moet een aanname eerst volstaan;
8) Het voorjaar is een moment om de uitgangspunten voor de op te stellen begroting op een rijtje
te zetten. Veelal gaat het hier om financieel technische uitgangspunten en voorschriften van
de provincie. De gemeenten hebben deze grotendeels al geharmoniseerd;
9) De ambtelijke werkgroepen wordt gevraagd om in april beleidsteksten aan te leveren voor de
begroting 2019;
10) Na het uitkomen van de meicirculaire 2018 wordt in juni 2018 het eerste concept van de
begroting 2019 opgeleverd (in de detailplanning staat nog juli 2018). We verwachten dat het
ministerie van BZK voorafgaand aan de meicirculaire 2017 nog komt met een extra circulaire
met daarin het regeerakkoord verwerkt;
11) De begroting wordt in juni bij voorkeur ambtelijk technisch (financieel en beleidsmatig)
toegelicht aan het SO en de Stuurgroep. Dit is tevens het moment om eventuele
(noodzakelijke) bestuurlijke keuzes af te wegen/voor te leggen aan de raadswerkgroep;
12) In juli wordt de concept-begroting opnieuw besproken in het SO/Stuurgroep en wordt het
definitieve concept aan de raads(werk)groep ter behandeling voorgelegd. Voorkeur heeft om
dit ook in een integrale sessie te doen (financieel en beleidsinhoudelijke toelichting);
13) In oktober/november 2018 wordt na verwerking van de laatste mutaties en de
septembercirculaire 2018 het definitieve concept vast;
14) In november 2018 worden de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen gehouden;
15) In 2019 wordt de (beleidsarme) programmabegroting 2019 door de nieuwe gemeenteraad
vastgesteld;
16) Bijstelling van de programmabegroting 2019 als gevolg van verwerking coalitieakkoord. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 zal een coalitie worden geformeerd. Nadat de

nieuwe coalitie een feit is en het coalitie-akkoord is uitgewerkt zal de programmabegroting al
zijn vastgesteld. De uitwerking van het coalitie-akkoord; in een uitvoeringsprogramma van het
nieuwe college zal beleidsmatig en financieel worden verwerkt in het voorjaar 2019 in de vorm
van een eerste begrotingswijziging of combineerd met de eerste bestuursrapportage 2019 of
via de perspectiefnota.
Parallel aan bovenstaand tijdpad worden diverse voorstellen met budgettaire effecten door de
individuele gemeenten vastgesteld. Veelal worden deze via de Arhi-procedure Westerkwartierbreed
beoordeeld op “potverteren”. Als een dergelijk besluit wordt genomen dient er in de besluitvorming te
worden meegenomen wat de budgettaire consequenties zijn voor de Westerkwartiergemeente. Ook
deze voorstellen worden meegenomen in de Begroting 2019 Westerkwartier.
Door voortschrijdend inzicht kan het schema worden aangepast.

