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Samenvatting:
De begroting 2017 is reëel sluitend. Dit geldt tevens voor de meerjarenramingen 2018 – 2020. Het
positieve herstel van de economie en de aantrekkende huizenmarkt zet zich door en de
prognoses m.b.t. de grondverkopen worden gerealiseerd. Ook de algemene uitkering uit het
gemeentefonds draagt bij aan het financieel herstel.
Kortom na een flink aantal jaren recessie klimmen we weer uit het dal.
Zelfs de extra verhoging van 5% die in het kader van de ombuigingen 2018 was begroot gaat niet
door. De begroting 2017 – 2020 biedt voldoende ruimte om naast het schrappen van de
verhoging van 5% een extra lastenverlaging door te voeren van 5%.
De begroting is qua indeling aangepast aan de eisen die de wet vanaf 2017 stelt. Vanaf 2017 zijn
de producten vervallen, hiervoor zijn taakvelden in de plaats gekomen. Tevens zijn we
teruggegaan van 10 naar 6 programma’s.
Voorgesteld besluit:
 Programmabegroting 2017 vaststellen. Het College wordt daarmee gemandateerd om in
2017 € 22.951.000 te besteden ten behoeve van de verschillende programma’s en de in
deze programma’s genoemde activiteiten.


De meerjarenraming 2018 – 2020 vaststellen. Een richtinggevende koers voor de
gemeente Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan / wordt bijgesteld middels de
voorjaarsnota, reguliere begroting en eventuele afzonderlijke begrotingswijzigingen.

Inleiding/probleemstelling:
Bijgaand treft u de programmabegroting 2017 aan alsmede de meerjarenraming 2018 – 2020. De
begroting 2017 is een vertaling van de uitgangspunten uit de voorjaarsnota 2016 in combinatie
met de raadsbesluiten t/m 7 juli 2016.
Beoogd resultaat:
Een reëel sluitende meerjaren begroting 2018 – 2020.
Keuzemogelijkheden:
Er kan worden gekozen om de lastenverlichting voor de burger niet door te voeren.
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Financiële gevolgen en dekking:
Zie financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2 in de programmabegroting 2017.
Risico’s:
Doordat de begroting 2017 reëel sluitend is zullen we niet onder financieel toezicht komen van de
toezichthouder (de Provincie). Bij een niet reëel sluitende begroting zal 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
eenieder kosteloos ter inzage, bij toezending is de begroting tegen betaling van de kosten zoals
opgenomen in de tarieventabel verkrijgbaar.
Uitvoering en evaluatie:
Uitvoering geven aan de voorgestelde mutaties zoals beschreven in het financieel totaaloverzicht
paragraaf 2.2.
Voorstel:
 Programmabegroting 2017 vaststellen. Het College wordt daarmee gemandateerd om in
2017 € 22.951.000 te besteden ten behoeve van de verschillende programma’s en de in
deze programma’s genoemde activiteiten.


De meerjarenraming 2018 – 2020 vaststellen. Een richtinggevende koers voor de
gemeente Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan / wordt bijgesteld middels de
voorjaarsnota, reguliere begroting en eventuele afzonderlijke begrotingswijzigingen
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