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Inleiding
Voor u ligt de digitale versie van de kadernota 2018. In deze kadernota zijn de algemene (technische) 
uitgangspunten vastgesteld, zoals deze worden gehanteerd bij de totstandkoming van de 
programmabegroting 2018. Daarnaast is een uiteenzetting van het (meerjarig) financieel perspectief 
opgenomen. In het financieel perspectief is de meicirculaire 2017 verwerkt en ook de financiële effecten van 
de in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2017 aangenomen amendementen en motie.
Bij de jaarrekening 2016 is besloten het restant resultaat van € 1.299.800 te betrekken bij de integrale 
afweging van deze kadernota. In deze kadernota is een overzicht met voorstellen voor de bestemming van dit 
resultaat gepresenteerd.
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Algemene technische uitgangspunten
Voorgesteld wordt bij de samenstelling van de Programmabegroting 2018-2021 de navolgende algemene 
uitgangspunten te hanteren:
 
IJkpunt
De programmabegroting 2018-2021 wordt opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2018 
vastgestelde beleid c.q. meegenomen ontwikkelingen met inbegrip van de nieuwe geld kostende voorstellen, 
waartoe in het kader van de integrale afweging bij de besluitvorming rondom de kadernota 2018 is besloten.
 
Materieel sluitende begroting
Het streven (op basis van het College Resultaten Plan; CRP) is een structureel materieel sluitende 
meerjarenbegroting voor tenminste de eerste twee jaarschijven (i.c. 2018 en 2019).
 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
De programmabegroting 2018-2021 wordt opgesteld conform de wet- en regelgeving Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
 
Aantal inwoners
Mede op basis van de bevolkingsprognose Gelderland 2016, door Provincie verstrekte prognose 
inwonersaantallen en aantal huishoudens en onze eigen inzichten wordt voor de begroting 2018-2021 
uitgegaan van de navolgende aantallen inwoners per 1 januari:

 Werkelijke stand
1-1-2017

2018 2019 2020 2021

Totaal aantal inwoners per 1-1 11.341 11.142 11.141 11.135 11.091

Waarvan jonger dan 20 jaar 2.346 2.400 2.350 2.300 2.051

Waarvan ouder dan 64 jaar 2.579 2.600 2.700 2.750 2.837

De bevolkingsprognose Gelderland 2014 loopt tot en met 2034. 
De verwachting is dat:

 de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien dan in de vorige prognose voorspeld 
werd;

 de natuurlijke aanwas (geboortes minus sterftes) voor het eerst negatief zal zijn;
 rond 2019 voor het eerst 1 op 5 Gelderlanders 65 jaar of ouder is.

 
Aantal huishoudens
Voor de raming van het aantal huishoudens hebben wij ons gebaseerd op de door de Provincie 
verstrekte gegevens van Primos (bron: Primos 2012 plus Trend).

 Werkelijke stand
1-1-2017

2018 2019 2020 2021

Aantal huishoudens 5.121 5.270 5.310 5.310 5.321
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Onvoorzien
De post onvoorzien wordt gesteld op een vast bedrag van € 15.000.
 
Rentepercentages 
In de begroting 2018 worden mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (mei 2016) de 
navolgende rentepercentages gehanteerd:
Financieringstekort (rentelast kasgeld 1 maand)  0,05 %
Financieringsoverschot (rentebaat deposito 1 maand)  0,00 %
Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 0,00 %
Rente lang geld (lang geld gelijk 25 jaar) 1,66 %
 
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2018-2021 geraamd op basis van de 
meicirculaire 2017.
 
Algemene inflatiecorrectie
Ten aanzien van de in de begroting 2018 op te nemen ramingen wordt ten opzichte van de actuele ramingen 
2017 uitgegaan van een algemene inflatiecorrectie van 1,6%. Dit inflatiecorrectiepercentage is gebaseerd op 
de Macro Economische Verkenningen 2017 (maart 2017) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Het 
percentage wordt berekend op basis van de prijsmutatie overheidsconsumpties en de beloning werknemers. 
Het gemiddelde van deze indicatoren komt uit op 1,60%.  Voorgesteld wordt in de begroting 2018-2021 een 
inflatiecorrectiepercentage van 1,60% toe te passen op de inkomsten.

Belastingopbrengsten
Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen wordt, m.u.v. de rioolrechten, de precario op 
ondergrondse kabels en leidingen en toeristenbelasting, rekening gehouden met een algemene 
inflatiecorrectie van 1,60%. De opbrengst van de rioolrechten wordt gebaseerd op het kostendekkingsplan 
VGRP. De precario op kabels en leidingen mag wettelijk niet worden verhoogd en blijft gebaseerd op het tarief 
2016. De toeristenbelasting wordt niet elk jaar verhoogd met het inflatiepercentage. Jaarlijks zal worden 
gekeken of het tarief met € 0,05 kan worden verhoogd. 

Salarislasten eigen personeel
Op basis van de Macro Economische Verkenningen 2017 en de daarin geprognotiseerde prijs 
overheidsconsumptie, beloning weknemers van 2,4% in 2018 wordt voorgesteld met dit percentage rekening 
te houden bij het opstellen van de begroting 2018.
Constante prijzen
De meerjarenramingen 2018 - 2021 worden gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2018 in 
constante prijzen.
 
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt voor wat betreft de rentecomponent 
uitgegaan van de begrote marktrente van lang geld te weten 1,66%. De afschrijvingslast wordt op basis van 
artikel 6 van de financiële verordening bepaald en begroot met ingang van het dienstjaar volgend op het jaar 
waarin de investering gerealiseerd wordt. In de eerste jaarschijf (jaar van realisatie) wordt bij de bepaling van 
het renteomslag–percentage een half jaar rente geraamd.
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Aantal bijstandsuitkeringen
Het aantal bijstandsuitkeringen (maatstaf algemene uitkering) houdt rekening met de verlaging van het aantal 
uitkeringen zoals deze worden aangegeven in het plan van aanpak BUIG. De volgende aantallen worden voor 
de komende jaren begroot:      
 

 2017
werkelijke stand

medio mei*

2018 2019 2020 2021

WWB 302 290 280 270 260

IOAW/IOAZ 27 27 27 27 27

BBZ 3 3 3 3 3

Totaal 332 320 310 300 290

* Het aantal van 332 is gebaseerd op het aantal unieke uitkeringen uit de BijstandsUitkeringenStatistiek (BUS) 
per 5-4-2017. In deze BUS staat ook een aantal genoemd van 386. Hierin zitten echter ook de echtparen. 
Echtparen tellen als 2 personen maar als 1 uitkering.

Subsidies en inkomensoverdrachten
In het BBV wordt nader onderscheid gemaakt tussen subsidies en inkomensoverdrachten. De subsidies en 
inkomensoverdrachten voor 2018 worden geraamd op basis van het niveau van 2017 waarbij geen 
inflatiecorrectie wordt toegepast, conform besluitvorming bij de Kadernota 2015 geldt dit voor de begrotingen 
van 2016, 2017 en 2018.
 
Stortingen in voorzieningen
De stortingen in de voorzieningen worden gebaseerd op de meest actuele beheersplannen, waarbij de dotatie 
aan de voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering is gebaseerd op het spaardeel zoals dat is 
opgenomen in het vGRP. Voor de tarieven 2017 en 2018 wordt rekening gehouden met het amendement 
“Bestemming jaarrekening 2015”. Daarmee wordt het spaardeel in deze jaren niet ten laste van de tarieven 
gebracht.

Saldering reserves
De dotatie en onttrekking van enkele bestemmingsreserves gebeurt op begrotingsbasis budgettair neutraal 
(dotatie gelijk aan onttrekking) of op basis van een realistische planning (bestemmingsreserve kapitaallasten). 
Op rekeningbasis wordt op basis van het werkelijke saldo gedoteerd, dan wel onttrokken.
Het gaat hierbij om de volgende bestemmingsreserves:

 bestemmingsreserve verkiezingen;
 bestemmingsreserve gladheidsbestrijding;
 bestemmingsreserve opleidingen personeel;
 bestemmingsreserve kapitaallasten.

 
Toerekening apparaatslasten en urenverdeling
Apparaatslasten worden uitsluitend toegerekend aan producten. Uren worden dus niet aan kredieten en/of 
voorzieningen toegerekend. De urenverdeling zal in de begroting 2018-2021 worden verwerkt op basis van de 
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meest actuele clusterplannen, rekening houdend met de wet- en regelgeving BBV. 

Dividend
Het dividend wordt geraamd op basis van 90% van het gemiddelde gerealiseerde dividend van de afgelopen 5 
jaar.
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Financieel perspectief
Om uw raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de Kadernota het financiële 
perspectief geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de 
(primitieve) begroting 2018-2021.
 

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2018-2021     

     

 2018 2019 2020 2021

     

Formeel saldo Najaarsnota 2016 - 1.038.898 - 465.768 - 276.237 - 276.237

Wijzigingen na de najaarsnota:     

Zonnepanelen stadswerf Den Helder 1.006 1.047 1.090 1.090

     

Formeel saldo tot de Kadernota 2018 - 1.037.892 - 464.721 - 275.147 - 275.147

     

Externe effecten en nieuw beleid     

Meicirculaire 2017 72.109 76.568 53.186 46.000

     

Nieuw beleid incidenteel - 250.000 - 63.000 - 38.000  

Nieuw beleid structureel - 61.800 - 61.800 - 61.800 - 61.800

Dekkingsvoorstellen incidenteel     

Dekkingsvoorstellen structureel 317.200 317.200 317.200 317.200

     

Formeel saldo inclusief nieuw beleid - 960.383 - 195.753 -4.561 26.253

     

     

     

     

 2018 2019 2020 2021
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Materieel saldo Najaarsnota 2016 - 302.526 - 266.269 - 225.738 - 225.738

Wijzigingen na de najaarsnota:     

Zonnepanelen stadswerf Den Helder 1.006 1.047 1.090 1.090

     

Materieel saldo tot de Kadernota 2018 - 301.520 - 265.222 - 224.648 - 224.648

     

Externe effecten en nieuw beleid     

Meicirculaire 2017 72.109 76.568 53.186 46.000

-     

Nieuw beleid structureel (Pagina 10) - 61.800 - 61.800 - 61.800 - 61.800

Dekkingsvoorstellen structureel (Pagina 
11)

317.200 317.200 317.200 317.200

     

Materieel saldo inclusief nieuw beleid 25.989 66.746 83.938 76.752

     

     

 2018 2019 2020 2021

     

Stand algemene reserve per 1-1 8.679.922 8.679.922 8.679.922 8.679.922
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Algemene reserve
Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is rekening gehouden 
met de resultaatbestemming 2016, alle verplichtingen die door de Raad zijn vastgesteld en met de voorstellen 
in deze kadernota.
  

 

 2018 2019 2020 2021

     

Stand algemene reserve per 1-1 12.246 8.679 8.679 8.679

     

     

Bestemming resultaat 2016 263    

     

     

Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of separate 
raadsbesluiten:

 

Totaal verplichting o.b.v. besluitvorming raad -1.380    

Voorstellen op basis van de Kadernota 2018:     

Dekking reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat (conform 
voorstel Kadernota 2018)

-2.250    

Saldo 8.679 8.679 8.679 8.679

 
 Bedragen x € 1.000
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Resultaatbestemming 2016
De Jaarrekening 2016 is gesloten met een positief saldo van € 1.698.327.
 
Bij deze Jaarrekening is het volgende voorstel gedaan voor resultaatbestemming:

 € 319.483 voor afrekening Sociaal Domein 2015.
 €   79.044 voor dekking aanleg Fietspad Den Helder.
 Het restant van € 1.299.800 te betrekken bij de integrale afweging  bij de Kadernota 2018.

 Het voorstel is het restant van € 1.299.800 als volgt te bestemmen:
 

Onderwerp Bedrag Toelichting

   

Programma 4.   

Integrale Kind Centra 
(IKC)

€ 581.500 In de commissievergadering van 9 mei 2017 is door 
de verantwoordelijk wethouder aangegeven dat een 
aanbesteding m.b.t. het realiseren van het IKC - en 
verduurzaming van de Anne Frank is teruggetrokken 
in verband met budgettekort. Dit tekort was mede 
ontstaan door een overschrijding bij de realisatie van 
IKC de Wetelaar en een te hoog ambitieniveau bij IKC 
Anne Frank. De raad heeft tijdens de vergadering van 
23 mei 2017 de ambitie uitgesproken om het IKC in 
volle omvang te realiseren. De wethouder zou binnen 
het Sociaal Domein een financiële oplossing moeten 
zoeken om het IKC te realiseren.
 
In de jaarrekening 2016 heeft Programma 4, zorg in 
Doesburg, een resultaat behaald van € 901.000,-. 
 Hiervan is het voorstel om  € 319.483, - te reserveren 
voor de afrekening 2015. Het resterende bedrag is € 
581.517,-.

Programma 5.

Ophogen budget 
vervanging ziekte

€ 200.000 Het budget voor vervanging van personeel in verband 
met (langdurig) ziekteverzuim bedraagt in 2017 € 
146.042. Dit is ongeveer 2,2% van onze loonsom 
(excl. bestuur). Gelet op een realistisch 
ziekteverzuimpercentage van 6,5%, waarvan 3,5% 
langdurig is dit budget volstrekt ontoereikend. De 
feitelijke situatie nu is dat het beschikbare budget voor 
2017 ultimo mei al volledig is ingezet. Om ook 
gedurende de rest van het jaar te kunnen voorzien in 
vervanging van (langdurig) zieke medewerkers, 
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stellen wij u voor het budget 2017 ten laste van het 
jaarrekeningresultaat 2016 met € 200.000 aan te 
vullen. Overigens wordt vermeld dat het resultaat van 
de jaarrekening 2016 voor ongeveer € 233.000 is 
ontstaan uit een voordeel op de salarislasten.

Amendementen en motie   

Compenseer de OZB € 200.000  

Natuur- en milieu 
educatie

€ 30.000  

Breng de democratie 
goed in beeld

€ 15.000  

Betrekken jongeren bij de 
politiek

€ 10.000  

Algemene reserve € 263.300 Het restant blijft ten gunste komen van de algemene 
reserve.

Totaal € 1.299.800  
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Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen
 

Omschrijving voorstel 
(team)

  
Pr.

  Bedrag
   

investerin
g

  Jaar van 
  

uitvoerin
g

  
Termij

n

      
Jaarlas

t
2018

     
Jaarlas

t
2019

     
Jaarlas

t
2020

     
Jaarlas

t 
2021

   
 S/
I

Nieuw beleid 
Kadernota 2018

         

1) Opleiding nieuwe 
gemeenteraad
(GRF)

1    5.000 0 0 0 I

2) Reconstructie 
Zomerweg, Eekstraat 
en Nieuwe Eekstraat
(SO)

2 2.250.000 2018 25 0 0 0 0 I

3) Monumentenbeleid
(SO)

2    10.000 25.000 0 0 I

4) Omgevingsdienst 
Regio Arnhem (ODRA)
(SO)

2    9.800 9.800 9.800 9.800 S

5) Afronden 
inventarisatie 
gemeentelijke 
monumenten
(SO)

2    8.000 0 0 0 I

6) Cultuurbeleid
(SO)

3    38.000 38.000 38.000 0 I

7) Stimuleren van 
gezondheid (gezonde 
voeding)
(SBO)

4    20.000 0 0 0 I

8) Beschikbaar stellen 
middelen voor 
vervangingsinvestering
en bedrijfsmiddelen.
(FBB)

5    22.000 22.000 22.000 22.000 S

9) 
Werkgeversservicepunt

4    30.000 30.000 30.000 30.000 S
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(SBO)

10) Budget vervanging 
personeel wegens 
ziekte (incidenteel)
(CMT)

5    169.000 0 0 0 I

Totaal Nieuw beleid 
Kadernota 2018

    311.800 124.800 99.800 61.800  

          

          

Incidentele jaarlast     250.000 63.000 38.000 0  

Structurele jaarlast     61.800 61.800 61.800 61.800  

     311.800 124.800 99.800 61.800  
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Overzicht budgetverruimende maatregelen
Dekkingsvoorstellen Kadernota 2018 Programma

 
          
2018 

          
2019

          
2020

          
2021

  
S/I

 

Verlaging Noodfonds Sociaal Domein 4 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500 S

Peuterspeelzaalwerk 4 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 S

Inboeken opbrengst precariobelasting 
ondergrondse kabels en leidingen

5 -
178.000

-
178.000

-
178.000

-
178.000

S

Inwonerbijdrage regionale samenwerking 1 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 S

Verlagen budget brandweer en 
crisisbeheersing (1,5%)

1 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 S

Totaal Dekkingsvoorstellen Kadernota 
2018

 -
317.200

-
317.200

-
317.200

-
317.200

 

       

       

Incidentele dekking  0 0 0 0  

Structurele dekking  -
317.200

-
317.200

-
317.200

-
317.200
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