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Samenvatting:
De begroting 2018 is reëel sluitend. Dit geldt tevens voor de meerjarenramingen 2019 – 2021. Het
positieve herstel van de economie en de aantrekkende huizenmarkt zet zich door en de
prognoses m.b.t. de grondverkopen worden gerealiseerd. Het trap op en trap af mechanisme
waarbij decentrale overheden mee bewegen met de rijksbegroting, draagt bij aan een hogere
uitkering vanuit het Rijk.
Mede door het door uw raad gevoerde financiële beleid is de begrotingsruimte toegenomen.
Deze ruimte biedt de mogelijkheid om de lasten voor onze inwoners te verlichten.
Het college heeft de raad reeds bij de voorjaarsnota 2017 voorgesteld om de opbrengsten van de
OZB-woningen voor 2018, met 10% te verlagen.
Om de financiële tegenvallers op te kunnen vangen is het gewenst de omvang van het
weerstandsvermogen op dit peil te behouden zodat mogelijkheden blijven bestaan om tijdig te
kunnen anticiperen op financiële risico’s die nu nog niet zijn te kwantificeren.
Voorgesteld besluit:
 Vaststellen van programmabegroting 2018. De raad autoriseert hierbij het college om in
2018 € 24.024.000 te besteden aan de programma’s opgenomen in de begroting 2018.


Vaststellen meerjarenraming 2019 – 2021. Een richtinggevende koers voor de gemeente
Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan worden bijgesteld middels de voorjaarsnota.

Inleiding/probleemstelling:
Bijgaand treft u de programmabegroting 2018 aan alsmede de meerjarenraming 2019 – 2021. De
begroting 2018 is een vertaling van de uitgangspunten uit de voorjaarsnota 2017 in combinatie
met de raadsbesluiten t/m 6 juli 2017.
Beoogd resultaat:
Een reëel sluitende begroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021.
Keuzemogelijkheden:
Er kan worden gekozen om de lastenverlichting voor de inwoners niet door te voeren.
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Financiële gevolgen en dekking:
Zie financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2, programmabegroting 2018.
Risico’s:
Doordat de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 reëel sluitend zijn valt Boekel niet
onder preventief toezicht van de toezichthouder (de Provincie). Bij een niet reëel sluitende
begroting 2018 en/of meerjarenraming 2019-20121 kan dit wel het geval zijn.
Communicatie:
Openbare bekendmaking d.m.v. publicatie in de weekbladen en op de gemeentelijke website,
gelet op het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet. Deze stukken liggen voor een
ieder kosteloos ter inzage. Bij toezending is de begroting tegen betaling van de leges zoals
opgenomen in de tarieventabel verkrijgbaar.
Uitvoering en evaluatie:
Uitvoering geven aan de begroting 2018. De begroting 2018 wordt periodiek bijgesteld middels de
voorjaarsnota en burap.
Voorstel:
 Vaststellen van programmabegroting 2018. De Raad autoriseert hierbij het College om in
2018 € 24.024.000 te besteden aan de programma’s opgenomen in de begroting 2018.


Vaststellen meerjarenraming 2019 – 2021. Een richtinggevende koers voor de gemeente
Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan worden bijgesteld middels de voorjaarsnota.
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