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Programmabegroting 2019 - 2022

Geachte listrekkers,

Toses

p 8 mel s het raadsprogramma voor de jaren 2018 — 2022 vastgesteid. Naar aanleding

_ hiervan hebben de fractes CDA en EML een bestuursakkoord ’ Anders Durven Doeri

opgesteid. Het bestuursakkoord s afgelopen dinsdag 3 julials leidraad ter verwerking in
de meerjaren programmabegroting 2019 — 2022 vastgesteld

Op grond van voornoemd besluit s de organisatie gestart met de werkzaamheden
tondom het opstellen van de nieuwe programmabegroting. De opzet van de
programmabegroting zal op onderdelen wijzigen en wel om de volgende redenen

)

We wilen de programmabegroting beter laten aansluiten bij de kadersteliende ro! van
de raad, waarbi het raadsprogramma voor ons de basis biedt. Maar ook wordt

aansluiing gezicht bij de beoogde bestuurlike vernieuwing;

b)

D relatie met “ cicht bijhet even" alsmede de strategische opgaven wilen
we beter
totuicrukking brengen:

©)

Het bestuursakkoord dient op een heldere wijze vertaaldte worden in de nieuwe
programmabegroting

ó)

De leesbaarheid en de informatiewaarde van de begroling wilen we. gezien de
bestaande onvrede over de kruisjeslist, verder verbeteren.

Dit overwegende komen we tot een nieuwe programma-opzet, bestaande uit S
programma's met daaraan gekoppeid beleidsveiden die nagenoeg een op een
overgenomen zijn uit het raadsprogramma en het bestuursakkoord.

Conoreet betekent dt dat we voornemens zijn de volgende programma-indeling 1e

anteren
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Beleidsveid
Kimaat en Energie
Beleidsveid Openbare Ruimie
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Besturije en organisatorische vernieuwing
_

Financiën en micdelen
Bleidsveld Financiën
Beleidsveld Personael

Het s de bedoeling dat per programma de gemeenteraad vervolgens nader inzicht
verschaft wordt n de volgende zaken:
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Een algemene omschrijving van het programma;

Ten aanzien van de beleidsvelden antwoord gegeven wordt op de vragen
<

Wat wilen we bereiken?

°

Wat gaan we er voor doen?

Welke reguliere taken binnen het programma worden uitgevoerdt
Zo mogelik inzicht verschaft wordtin prestatiendicatoren:
Aangegeven wordt welke beleidsindicatoren van toepassing zijn:
Welke kaderstellende documenten van krachtzin en inzicht verschaft wordt binnen
welke termijn deze herzien moeten worden;

9
n

Welke verbonden partjen werkzaamheden uitvoeren voor het betreffende
programma en de onderlggende beleidsveiden.
Wat de beoogde taken binnen het programma mogen kosten

Naast voornoemde programma s zuilen uiteraard de gebruikelijke hoofdstukken, zoals de
paragrafen alsmede de fnanciële begroting, opgenomen worden in de
programmabegroting.

Aangezien de vakantieperiode is aangebroken en de begroting in eoncept eind augustus

zowelfinancieel als inhoudelik afgerond moet worden, wilen wijjulie via deze weg
informeren over de ontwikkelingen rondom de programmabegroling.
(geanonimiseerd)
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