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Naar aanleiding van het raadsbesluit van 3 november 2016 (16 4145)
treft u hierbij de definitieve boekwerken aan die de primitieve begroting
2017 van de gemeente Wijchen bevatten.
Inleiding
Bij de begrotingsbehandeling zijn de boekwerken "Programmabegroting
2017" (bestaand Beleid), de nota "Anders Denken, Samen Doen", de nota
Reserves en Voorzieningen (bestaand beleid) en de beslisnota over de
septembercirculaire 2016 vastgesteld.
De eerste 2 boekwerken zijn vervlochten (met verwerking van de
septembercirculaire) in het nu aangeboden boekwerk
"Programmabegroting 2017, versie december". De nota "Reserves en
Voorzieningen 2017" is ook geactualiseerd.
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De groene pijlen in het planning & control schema geven de stappen aan
die al doorlopen zijn. Na het bespreken van de kaderbrief in juli zijn de
Programmabegroting en Reserves & Voorzieningen op bestaand beleid
opgemaakt.
In de zomerperiode is vervolgens het boekwerk “Anders Denken, Samen
Doen”, met als subtitel “Koers houden!” opgemaakt, waarin de
begrotingsvoorstellen opgenomen zijn, om te komen tot een sluitende
meerjarenbegroting.
De voorliggende programmabegroting (versie december) is een update
van de oktoberversie, waarin de effecten uit de nota “Anders Denken,
Samen Doen” en de Septembercirculaire 2016 verwerkt zijn. Dit
boekwerk is de basis voor het vervolg van de planning & control cyclus;
de rapportages in 2017 en uiteindelijk de jaarrekening 2017.
Toelichting
De primitieve begroting komt uit op de volgende totaalbedragen:
Begroting 2017
(x € 1.000.)
Structureel perspectief
Incidenteel perspectief
Incidenteel perspectief bouwgrond
Totaal Programmabegroting
2017-2020
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Consequenties
Deze begroting is de basis voor de rapportages 2017.
Vervolg
We stellen de boekwerken digitaal aan de griffie en de organisatie
beschikbaar.
We stellen een beperkt aantal exemplaren in boekvorm beschikbaar aan
de griffie en de organisatie.
Burgerparticipatie
De Programmabegroting 2017 zal op de website van de gemeente
Wijchen geplaatst worden.
Bijlagen
1 Programmabegroting 2017 (versie december)
2 Overzicht reserves en voorzieningen 2017 (versie december
Gerelateerde stukken
16 AZ 250 Kaderbrief 2017
16 4145 Beslisnota Begroting 2017
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De Burgemeester,
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