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Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)
Voor u ligt de Programmabegroting 2020-2023. Hoewel de belangrijkste economische
indicatoren nog steeds op groen staan, de regionale werkloosheid is gehalveerd en de
rijksoverheid voor het vierde jaar op rij een begrotingsoverschot verwacht, zijn 2019 en 2020
voor onze organisatie niet alleen inhoudelijk, maar ook in financieel opzicht nog een
uitdaging.
Afgezien van een aantal specifieke wensen die u ons heeft meegegeven, hebben wij in deze
begroting nadrukkelijk aandacht gegeven aan de breed gedragen opdracht om aan onze
inwoners gewoon goede publieke dienstverlening te leveren en te zorgen voor een goed
onderhouden en veilige leefomgeving. Daarnaast is bij een aanzienlijk aantal voorstellen,
met name in het sociaal domein, sprake van uitbreiding van wettelijke taken (taakmutaties)
en van autonome ontwikkelingen als gevolg van gestegen lonen en prijzen.
Daarnaast merken wij op dat er door ons nadrukkelijk is gezocht naar dwarsverbanden, naar
koppelmogelijkheden. Daarbij hebben we gekeken naar de verbindingen tussen de zes
Venlose raadsprogramma’s, maar ook naar de Europese, nationale en provinciale agenda
(inclusief meeliftmogelijkheden op nationale, provinciale en Europese fondsen).
In deze begroting presenteren wij een reëel en structureel sluitende begroting waarbij groei
van ons (weerstands)vermogen een stabiele opwaartse trend laat zien. Wij zijn van mening
dat er een evenwichtig pakket aan uw raad wordt voorgelegd dat recht doet aan de
maatschappelijke opgave en ambities enerzijds en een stabiele groei van de financiële
positie anderzijds. Passend binnen de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben, het op
orde brengen van de financiële positie om (op termijn) ruimte te creëren voor nieuwe
ontwikkelingen.
In 2017 heeft u het aantal Venlose raadsprogramma’s gereduceerd en wat betreft focus
verder aangescherpt. Als een aparte bijlage bij deze concept begroting hebben wij de
indicatoren horend bij de nieuwe raadsprogramma’s en programmalijnen opgenomen.
Uw gemeenteraad wordt gevraagd een integrale afweging te maken ten aanzien van de
voorliggende Programmabegroting 2020-2023.
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Onderbouwing
Algemene toelichting
1.

Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Voor u ligt de Programmabegroting 2020-2023. Hoewel de belangrijkste economische
indicatoren nog steeds op groen staan, de regionale werkloosheid is gehalveerd en de
rijksoverheid voor het vierde jaar op rij een begrotingsoverschot verwacht, zijn 2019 en
2020 voor onze organisatie niet alleen inhoudelijk, maar ook in financieel opzicht nog een
uitdaging.
Uw gemeenteraad wordt gevraagd een integrale afweging te maken ten aanzien van de
voorliggende Programmabegroting 2020-2023.
2.

Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

In maart van dit jaar hebben wij u meegenomen in de Omgevingsanalyse. U heeft ons op
basis daarvan denkrichtingen gegeven die wij hebben verwerkt in de Kadernota 2020.
Deze Kadernota was voor ons de basis voor het opstellen van de Programmabegroting
2020-2023.
3.

Relatie met programma

Alle gemeentelijke programma’s zijn opgenomen in de begroting, zowel financieel als
beleidsmatig.
4.

Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

Beleidsinhoudelijke en financiële kaderstelling.
5.

Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

De gemeenteraad is het bevoegd bestuursorgaan ten aanzien van de inhoudelijke
kaderstelling en het budgetrecht zoals opgenomen in de Programmabegroting. De
gemeenteraad autoriseert met de vaststelling van de Programmabegroting het college van
Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven, passend binnen de daarbij
aangegeven inhoudelijk kaders.
6.

Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er
reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

De start van de huidige collegeperiode, zo’n anderhalf jaar geleden, stond in het teken van
grote, oplopende tekorten en onrust binnen de gemeentelijke organisatie. Lastige keuzes
werden daarom niet langer uitgesteld, er volgden heldere afspraken met het
provinciebestuur en er werd stevig bijgestuurd. Hoewel de jaarrekening 2018 met
een positief resultaat en met een goedkeurende accountantsverklaring werd afgesloten, is
de bestuurlijke opgave nog niet voltooid. Weliswaar verbeteren onze financiële ratio’s, nog
steeds is er sprake van een stevige budgettaire en inhoudelijke opgave in (delen van) het
sociaal domein. Voorzichtigheid is wat dat betreft zeker nog geboden.
De verbetering van ons eigen vermogen is op dit moment van dien aard dat de in het
coalitieakkoord opgenomen doelstellingen naar verwachting eerder dan verwacht worden
gehaald. Daardoor ontstaat er bestuurlijk weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De
extra spelregels die wij ons zelf hebben opgelegd en de heldere kaders die u aan ons
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heeft meegegeven, hebben daaraan een stevige bijdrage geleverd.
Afgezien van een aantal specifieke wensen die u ons heeft meegegeven, hebben wij in
deze begroting nadrukkelijk aandacht gegeven aan de breed gedragen opdracht om aan
onze inwoners gewoon goede publieke dienstverlening te leveren en te zorgen voor een
goed onderhouden en veilige leefomgeving. Dat is wat ons betreft een absoluut
basisniveau waarop iedere inwoner zou mogen en moeten kunnen rekenen. Het daar niet
langer aan voldoen tast direct het vertrouwen van de inwoners in de gemeente Venlo aan.
Venlo heeft daar in de afgelopen jaren, als gevolg van enorme budgettaire druk,
concessies aan moeten doen. Een groot aantal voorstellen beoogt deze opgelopen
achterstand geheel of ten dele te repareren.
Daarnaast is bij een aanzienlijk aantal voorstellen, met name in het sociaal domein, sprake
van uitbreiding van wettelijke taken (taakmutaties) en van autonome ontwikkelingen als
gevolg van gestegen lonen en prijzen. Taakmutaties zijn bijvoorbeeld de invoering van de
Wet verplichte GGZ, de opvang van slachtoffers huiselijk geweld zonder eerdere
verblijfplaats en de verhoging van de leeftijdsgrenzen voor gezinshuizen. Bijzonder is het
ook dat we in september in de rijksbegroting hebben kunnen lezen dat het kabinet in 2019
een onderbesteding realiseert op zorg van circa één miljard euro maar geen structurele
middelen vrijmaakt voor jeugdzorg.
Een stedelijke gemeenschap bestaat echter niet bij goed beheer, dienstverlening en
wettelijke taken alleen. De gemeente Venlo moet, omwille van het voortbestaan van Venlo
als aantrekkelijke, vitale en welvarende stad ook investeren in haar ontwikkeling. Boeiend
blijven voor jonge onderscheidende mensen, interessant voor bezoekers en toeristen en
aantrekkelijk blijven voor gezinnen. Dit zijn de opgaven waarin Venlo, ondanks budgettaire
druk, als centrum- en 100.000+-gemeente altijd zal moeten blijven investeren.
Deze strategische opgave is op zichzelf geen unieke opgave. De wijze echter waarop we
daar in Venlo invulling aan geven en welke accenten we daarbij zetten, is dat nadrukkelijk
wel. En vooralsnog lijkt deze lange termijnstrategie zijn vruchten af te werpen.
Zo publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS onlangs een
geactualiseerde prognose waarin het voor 2035 geprognosticeerde inwonertal van Venlo
met 12.400 inwoners naar boven is bijgesteld. Dat is meer dan een bijstelling. Van een
geprognosticeerde bevolkingsafname met zo’n 8% is dit een bijstelling naar een
bevolkingsgroei met 4,4%. Een nadere verkenning zal moeten uitwijzen wat hiervan de
precieze betekenis zal zijn voor ons stedelijk beleid, of dit nu gaat over
onderwijshuisvesting, woningbouw, jeugdzorg of arbeidsmarkt. In dit verband merken wij
op dat het kabinet in de rijksbegroting één miljard euro heeft voorzien om de bouw van
betaalbare woningen te stimuleren. Woningen die, gegeven de hiervoor genoemde
bevolkingsprognoses, hard nodig zullen zijn. In hoeverre Venlo van deze middelen gebruik
kan maken is nu nog niet aan te geven. Net zo min als de precieze gevolgen die de
uitspraak van de Raad van State heeft voor een eventueel woningbouwprogramma of
andere fysieke projecten.
Venlo kent, in het verlengde van haar circulaire ambities en tegen de achtergrond van de
Klimaatwet, een stevige opgave ten aanzien van energie en klimaat. Dat is natuurlijk ook
niet zo gek als logistieke hotspot en regio met een relatief omvangrijke maakindustrie en
tuinbouwcluster. Daarnaast zijn ook in het coalitieakkoord hierover concrete afspraken
gemaakt en hebben wij u afgelopen jaar een circulair uitvoeringsprogramma voorgelegd.
Om hieraan de komende jaren voortvarend uitvoering te kunnen geven hebben wij een
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duurzaamheidsfonds gecreëerd ter hoogte van € 1.000.000 waaruit concrete activiteiten
en projecten kunnen worden ge(-co)financierd. Daarnaast stellen wij voor om de
bestaande structureel voor deze ambitie beschikbaar gestelde middelen in het programma
Circulaire Hoofdstad met €100.000 te verhogen.
Het afgelopen jaar hebben wij met zeven andere gemeenten uit onze regio gewerkt aan
een regionale investeringsagenda waarin we de ambitie hebben gekozen om in 2022 de
gezondste regio van Nederland te zijn. Dat is een flinke ambitie die om een stevige aanpak
vraagt. Met de Provincie Limburg werken wij aan een aanvraag voor een regiodeal NoordLimburg waarin overheden en maatschappelijke partners zich de komende jaren
gezamenlijk voor dit doel in (gaan) spannen. Nu heeft een regiodeal een sterke focus op
de nationale agenda. Daarnaast voorzien wij de realisatie van een geactualiseerde,
regionale strategische visie. Zoals met u afgesproken wordt u (als gemeenteraden in
Noord-Limburg) hier nadrukkelijk bij betrokken.
In 2018 hebben wij met de provincie Limburg afspraken gemaakt en deze vastgelegd in
een bestuursakkoord. Daarbij zijn afspraken gemaakt over majeure stedelijke
ontwikkelingen zoals de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Frederik
Hendrikkazerne en de spoorwegonderdoorgang ter hoogte van de Vierpaardjes. Zowel
voor de stedelijke ontwikkeling van onze stad, als voor de gemeentebegroting zijn beide
ontwikkelingen van groot belang. De afgelopen periode hebben we besteed aan de
voorbereiding en ook 2020 zal nog in dit teken staan. Het is zaak om druk op het proces
van de uitvoering te houden om tijdig en met beheersbare risico’s de komende jaren tot
resultaat te komen.
Wat betreft uw nadrukkelijke wens om geïnformeerd te worden over de toekomst van
het zwembad merken wij op dat wij u hierover, zoals afgesproken, zullen informeren. Ons
voornemen is een nieuw zwembad te realiseren in combinatie met het buitenbad in Blerick.
Het huidige zwembad blijft tot die tijd geopend. Vooruitlopend op de definitieve
besluitvorming hierover, hebben wij een voorbereidingskrediet opgenomen ter hoogte van
€ 1.000.000. Daarnaast hebben wij, met het oog op de mogelijke ontwikkelingen met
betrekking tot de toekomst van de sportaccommodaties, een voorbereidingskrediet
opgenomen van €500.000 in 2020. Wij verwachten u hierover bij de begroting 2021-2024
een integrale afweging voor te kunnen leggen.
Wij blijven investeren in cultuur omdat we dit een belangrijke basiswaarde vinden in onze
samenleving. We investeren in een cultureel vermogende stad met cultureel vermogende
burgers. Culturele competenties worden steeds belangrijker. Ze helpen om weerbaar,
zelfbewust en creatief met een steeds veranderende omgeving om te gaan. Een cultureel
vermogende stad vraagt om een rijke culturele omgeving die toegankelijk is om cultureel te
leren en mee te doen. Cultuur in Venlo is een van de belangrijke “woonattracties” die
mensen laat besluiten zich in Venlo te vestigen, want steden met een goed aanbod aan
culturele belevingen zijn aantoonbaar aantrekkelijk om te verblijven en te wonen. Om alle
ambities inzake cultuur in Venlo te kunnen realiseren, is een sterke infrastructuur nodig.
Hiertoe willen we in 2020 besluiten nemen over het nieuwe cultuurbeleid, met daarin
aandacht voor ambities, een herijking van subsidies en een objectief gewogen basis voor
de grote cultuurinstellingen en alle amateurverenigingen in Venlo.
Er is het afgelopen jaar veel gesproken over subsidies. Indachtig de kaders die u ons heeft
meegegeven en het met u afgesproken proces zijn wij aan de slag gegaan. Natuurlijk
hebben wij begrip voor het ongemak dat dit bij een deel van onze verenigingen en
instellingen oproept. Dat neemt echter niet weg dat wij met elkaar een koerswijziging en
een financiële opgave hebben in te vullen. Uw opdracht is voor ons helder, net als uw
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verzoek om in 2020 nog geen concrete subsidies af te bouwen. Dat verzoek hebben we in
deze concept-begroting dan ook gehonoreerd. Eerst het verhaal, het beleid en dan pas de
keuzes. Daar wordt door onze organisatie nu gericht aan gewerkt. Zo leggen wij in
december een geactualiseerde algemene subsidieverordening (Asv) aan u voor en starten
wij begin 2020 met de afgesproken zerobased aanpak.
In 2017 heeft u het aantal Venlose raadsprogramma’s gereduceerd en wat betreft focus
verder aangescherpt. Met uw auditcommissie, aangevuld met een aantal betrokken
raadsleden, hebben wij in goed overleg gezamenlijk gezocht naar goede indicatoren. En
hoewel wij denken hierin te zijn geslaagd, erkennen we ook dat deze indicatoren niet
alleen periodiek onderhoud behoeven, maar in 2020 ook nog verdere aanvulling en
aanscherping dienen te krijgen. Wij hebben deze indicatoren, per programma en
programmalijn, als aparte bijlage bij deze concept-begroting opgenomen. De gekozen
vorm, in een handzaam boekje met figuren en toelichting, maakt het voor u mogelijk om
deze informatie los van de begroting te bewaren en tijdens uw raadswerk als naslagwerk
te hanteren.
Tegen de achtergrond van de door u vastgestelde kaders in de kadernota hebben wij met
de vorming van deze nieuwe programma’s ook gekeken naar mogelijkheden om invulling
te geven aan de spelregel ‘nieuw voor oud’. Welke activiteiten kunnen wij heroverwegen
om mensen en middelen vrij te maken voor nieuwe bestuurlijke wensen en behoeften.
Helaas hebben wij moeten vaststellen dat dit in de praktijk nog niet veel resultaat heeft
opgeleverd. Dat betekent dat we (indien we aan uw wensen en ambities tegemoet willen
komen) op een andere wijze, dan opnieuw ombuigen, in budgettaire dekking moeten
voorzien.
Tegen die achtergrond, maar ook gegeven de eerder geconstateerde ontwikkeling van
onze financiële ratio’s, stellen wij u in deze begroting voor om de extra (financiële)
spelregels opnieuw te bezien. Het strikt hanteren van de financiële spelregels zou
weliswaar een nog verdere verbetering van de ratio’s betekenen, maar ook het afwijzen
van vrijwel alle begrotingsvoorstellen en daarmee van de meeste bestuurlijke wensen en
ambities. En hoewel het ten dele loslaten van deze spelregels ten koste gaat van het
tempo waarmee het vermogen groeit, had een dergelijk begrotingsscenario niet onze
voorkeur.
Daarnaast hebben wij als college ook enige tijd stil gestaan bij de omvang van het in het
voorportaal opgenomen investeringsvolume. En hoewel er voor ieder voorstel op zichzelf
een plausibele verklaring is te geven, hebben wij vraagtekens geplaatst bij het realisme
van deze opgave. Wij hebben er dan ook expliciet voor gekozen om voor een aantal
gewenste investeringen na 2020 nog geen investeringsbedragen op te nemen, maar deze
nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van de jaarlijkse integrale begrotingsafweging. Naast
de concrete investeringsopgave, hebben wij ruimte gecreëerd voor nieuwe investeringen
binnen het kapitaallastenplafond. Deze vrij ruimte wordt beschikbaar gehouden voor nog
te maken investeringsbeslissingen voortvloeiende uit de verschillende onderzoeken
waarvoor een voorbereidingskrediet wordt gevraagd dan wel voor nieuwe
investeringsbeslissingen die voortvloeien uit andere maatschappelijke
investeringsopgaven.
Bij de uitwerking van de diverse raadsprogramma’s worden beoogde activiteiten en
projecten voortaan door ons voorafgaand en tijdens de ontwikkeling getoetst op een solide
financiële onderbouwing, i.c. een haalbare business case.
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In de afgelopen jaren is een deel van de afvalstoffenreserve ingezet om de lokale
lastendruk te temperen. Met ingang van 2020 is dit echter niet langer mogelijk. En hoewel
wij u voorstellen om de OZB-opbrengst niet meer te laten stijgen dan de inflatoire
bijstelling, zal mede als gevolg hiervan de reële lastendruk in 2020 naar verwachting
toenemen. Wij hebben de organisatie opgedragen om voorafgaand aan de kadernota 2021
een aantal scenario’s uit te werken op basis waarvan er bestuurlijk kan worden bepaald
hoe wij de komende jaren invulling willen geven aan dit vraagstuk.
De hoeveelheid middelen die we aan onze eigen organisatie willen uitgeven is gelimiteerd.
Behoudens een zeer beperkt aantal personele uitbreidingen gericht op wettelijke toezicht, handhavings- en vergunningstaken doen wij u geen voorstellen voor extra menskracht of
personele middelen. De gemeente Venlo moet zich, naar onze mening, verder ontwikkelen
tot een organisatie die voldoende flexibel is om gedurende het jaar door herschikking aan
de voor de uitvoering van deze begroting noodzakelijke capaciteitsvraag invulling te geven.
Dat zou gedurende het jaar, uiteraard kunnen leiden tot knelpunten waarvoor op dat
moment door bijsturing een passende oplossing moet worden gezocht.
In de begroting vindt u geen voorstel tot dekking naar aanleiding van een financiële claim
van uw raadsgriffie. Op deze claim en een mail van de werkgeverscommissie van uw raad
is door ons separaat gereageerd. Deze reactie kunt u desgewenst betrekken bij de
beraadslaging.
Tot slot merken wij op dat er door ons nadrukkelijk is gezocht naar dwarsverbanden, naar
koppelmogelijkheden. Daarbij hebben we gekeken naar de verbindingen tussen de zes
Venlose raadsprogramma’s, maar ook naar de Europese, nationale en provinciale agenda
(inclusief meeliftmogelijkheden op nationale, provinciale en Europese fondsen).
Uw gemeenteraad wordt gevraagd een integrale afweging te maken ten aanzien van de
voorliggende Programmabegroting 2020-2023.
7.

Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

nvt
8.

Financiële paragraaf

Conclusie financiële positie
Zoals eerder verwoord was er bij de start van de huidige collegeperiode, zo'n anderhalf
jaar geleden, sprake van grote, oplopende tekorten. Lastige bestuurlijke keuzes werden
niet langer uitgesteld, er werden afspraken gemaakt met het provinciebestuur en er zijn
aanvullende (financiële) spelregels afgesproken.
Door toepassing van de aanvullende (financiële) spelregels die u ons heeft meegegeven is
de ontwikkeling van het vermogen positiever dan verwacht ten opzichte van de begroting
2019. Dit is o.a. veroorzaakt door de éénmalige uitkering Fonds tekortgemeenten sociaal
domein van € 21.700.000, een fors positiever jaarrekeningresultaat 2018 dan begroot van
€ 12.300.000, boekwinst oprichting BV Deelneming Greenport Venlo en het structureel
toevoegen van de 'bespaarde rente' aan het vermogen.
In het coalitieakkoord hebben wij de afspraak opgenomen de financiële positie en
(financiële) spelregels te evalueren. Het huidige tempo van de (verwachte) ontwikkeling
van de ratio's biedt naar onze mening ruimte voor een gezonde balans tussen enerzijds
het toepassen van de aanvullende (financiële) spelregels en anderzijds het invullen van de
7
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maatschappelijke opgave en ambities. De voorliggende begroting kan in die zin gezien
worden als het resultaat van deze evaluatie.
In deze begroting presenteren wij een reëel en structureel sluitende begroting waarbij groei
van ons (weerstands)vermogen een stabiele opwaartse trend laat zien. Wij zijn van
mening dat er een evenwichtig pakket aan uw raad wordt voorgelegd dat recht doet aan de
maatschappelijke opgave en ambities enerzijds en een stabiele groei van de financiële
positie anderzijds. Passend binnen de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben, het
op orde brengen van de financiële positie om (op termijn) ruimte te creëren voor nieuwe
ontwikkelingen.
Uiteraard willen wij nogmaals benadrukken dat hier nog steeds sprake is van begrote
ontwikkelingen die daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden. Het gaat nog altijd om een
substantiële opgave voor wat betreft het in financieel in evenwicht geraken van het sociaal
domein. Als voorbeeld wordt genoemd de toename van de kosten in de jeugdzorg en de
ontoereikendheid van structurele middelen. Zowel landelijk als voor Venlo is deze
ontoereikendheid nog altijd een discussiepunt.
De begroting is de start, het daadwerkelijk effectueren van de in gang gezette maatregelen
is het vervolg. Het blijven voeren van een behoedzaam begrotingsbeleid en de realisatie
van de maatschappelijke opgave binnen de afgesproken kaders blijven wij als een
belangrijke opgave zien. Dit betekent een zorgvuldige toets op de onderbouwing en
haalbaarheid van voorstellen en initiatieven, sturing op risico's zoals Frederik Hendrik
Kazerne en de Vierpaardjes en het tijdig anticiperen op onvoorziene ontwikkelingen blijft
een absolute must.
Een flinke en majeure uitdaging die wij als college graag en met vertrouwen ter hand
nemen. Een uitdaging en verantwoordelijkheid van de organisatie, ons college en uw raad.
Ontwikkeling jeugdzorg
Het kabinet heeft besloten incidenteel extra middelen toe te voegen aan het
jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420.000.000 (Venlo: € 2.400.000) en voor 2020
en 2021 om jaarlijks € 300.000.000 (Venlo 2020 en 2021: € 1.900.000). Aanvullend wordt
onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten
structureel extra middelen nodig hebben en worden er bestuurlijke afspraken gemaakt
tussen Rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan
functioneren. Het Rijk komt gemeenten op dit moment financieel niet structureel tegemoet.
Het verdiepend onderzoek stelt immers dat daartoe de grondslag ontbreekt: de vraag of de
geconstateerde groeiende vraag naar jeugdzorg een boeggolf is of, en zo ja in welke mate,
een structureel karakter heeft is nog niet te beantwoorden.
Het rijk, VNG en Provincies zijn overeengekomen dat gemeenten gebruik kunnen maken,
om een sluitende meerjarenraming te presenteren, een structurele bate in de begroting op
te nemen ('Uitkomst onderzoek Jeugdzorg'). Voor de gemeente Venlo gaat het hierbij om €
1.900.000 structureel vanaf 2022. Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf
maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede
gericht op beheersing van de kosten. Het wordt wel een zwaarwegend onderzoek en zal
uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij(en).
De resultaten van het onderzoek dienen als inbreng van de komende kabinetsformatie. Op
dit moment is landelijk gezien niet zeker of uitgaven structureel en autonoom zijn, dan wel
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onderdeel van een tijdelijke boeggolf, lokaal beleid, of anderszins. Daarmee is het niet
zeker dat er vanaf 2022 extra budget (in dezelfde omvang als in 2021) beschikbaar komt.
Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden
gesteld. Op basis van deze zachte aannames, het niet in de rijksbegroting aanwezig zijn
van middelen en het voeren van een goed financieel beleid is voor ons reden om hiervoor
geen structurele middelen vanaf 2022 in deze begroting op te nemen.
Wijziging beleid bepaling weerstandsvermogen
Overeenkomstig de aanbeveling van de provincie Limburg uit het financieel
verdiepingsonderzoek 2019, stellen wij voor de overige bestemmingsreserves niet mee te
nemen bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de berekening van de
weerstandscapaciteit. Het overnemen van deze aanbeveling past binnen de financiële
spelregels en het financieel beleid overeenkomstig de afspraken met de provincie. Wij
stellen voor het beleid hierop aan te passen.
Instellen nieuwe reserves
In de Programmabegroting doen wij het voorstel voor het instellen van twee nieuwe
reserves. Het instellen van reserve is een bevoegdheid van uw gemeenteraad. Dit voorstel
wordt daarom expliciet aan u voorgelegd. Het betreft:
1. Reserve Doordecentralisaties: de komende jaren vinden er diverse onderzoeken
plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de
zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen.
Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de
wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover
is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting
is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op.
Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden
en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele
voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de
bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.
2. Reserve Circulaire hoofdstad: voor duurzame investeringen wordt een bedrag van
€ 1.000.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve Bodem.
Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage IV in de Programmabegroting 20202023
9.

Risicoparagraaf (welke risico’s spelen een rol bij de besluitvorming?)

De begroting geeft de financiële en inhoudelijke kaders aan. Uiteraard is er sprake van
risico’s, deze hebben echter niet betrekking op de begroting als zodanig, maar op de
afzonderlijke onderdelen die gezamenlijk de begroting vormen.
Voor een toelichting op deze risico’s wordt verwezen naar de paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de Programmabegroting 2020-2023 en de
toelichting hierop in bijlage 2.
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Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en
eventuele risico’s)

nvt
10. Vervolgprocedure voor de raad
10 oktober 2019: Raad - Themabijeenkomst begroting
21 en 28 oktober 2019: Ambtelijk rondje langs de fracties
6 november 2018: Raad - Algemene beschouwingen
8 november 2018: Raad - Besluitvorming begroting
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Programmabegroting 2020-2023
51
8 november 2019

d.d.

steller LMA Aerts - Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 24 september 2019

De raad van de gemeente Venlo;
gelezen het voorstel van het college van 1 oktober 2019, registratienummer 1450353;
gelet op artikel 190 en 191 van de Gemeentewet;
gezien het advies van College van B&W;
overwegende dat ;
besluit(en) vast te stellen:
1. Programmabegroting 2020-2023 (bijlage 1);
2. De nieuwe indicatoren zoals opgenomen in de Begrotingsmonitor (bijlage 2)
3. Instellen van een tweetal nieuwe reserves:
a. Reserve Circulaire hoofdstad
b. Reserve Doordecentralisaties;
4. Met ingang van de begroting 2020-2023 de bestemmingsreserves niet meer
meenemen bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de berekening van de
ratio weerstandscapaciteit.
*5. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 1,4 miljoen voor het jaar
2020 (inclusief het eerder door de raad beschikbaar gestelde krediet) zoals verwoord
in Raadsinformatiebrief ‘Sportvisie’ (RIB nummer 2019 – 134). De structurele
verhoging van kapitaallasten ad € 80.500 vanaf 2021 als volgt te dekken:
a. 2021 éénmalig verlagen uitgaven binnen programma ‘gezond en actief Venlo’,
programmalijn ‘Gezond en vitaal’
b. Vanaf 2022 structureel ten laste te brengen van de post reservering
kapitaallasten voor de financiering van toekomstige nieuwe investeringen
binnen het kapitaallastenplafond.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2019.
De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten

