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Opdracht aan de werkgroep
Maken van een programmabegroting West Betuwe 2019-
2022, te starten met format:

• Welke programma’s

• Welke vragen worden beantwoord

• Voor wie



Planning
• 4 december: ophalen ideeën bij raadswerkgroep

• December/januari: uitwerken conceptformat

• 5 februari: feedback raadswerkgroep op concept en 
vaststellen



Sturingsniveau

Veel programma’s Weinig programma’s

Laag abstractieniveau Hoog abstractieniveau

Veel verantwoording Minder verantwoording

Veel speerpunten, minder focus Minder speerpunten, meer focus

Vaker koppeling programma-PH Meer PH’s per programma

Traditionele indeling naar taakvelden of 
niet?

Eigen indeling



Voorgeschreven taakvelden
BBV

0. Bestuur en ondersteuning 5. Sport, cultuur en recreatie

1. Veiligheid 6. Sociaal domein

2. Verkeer en vervoer en waterstaat 7. Volksgezondheid en milieu

3. Economie 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieuwing

4. Onderwijs

NB: nummering volgens taakvelden BBV



Uitkomsten workshop 4 
december

• Algemene wens: begroting op orde, begrijpelijke taal 
en niet te dik

• Belangrijkste thema’s voor West Betuwe: wonen, 
leefbaarheid, bidbook-programma, dienstverlening 
dichtbij en op maat en energieneutraal.

• Waar wilt u op sturen en welke vragen moeten in de 
begroting beantwoord worden: Niet teveel 
doelstellingen. Stip op de horizon (ambitie) en 
vervolgens 3 vragen: wat willen we bereiken, wat gaan 
we daarvoor doen en wat mag het kosten

• Wat is de ‘houdbaarheid’ van een 
programmabegroting: van raadsperiode tot 10 jaar. 
Vergelijkbaarheid door jaren heen is van belang



Uitkomsten workshop 4 
december (2)

• Welke rol ziet u (op termijn) voor de inwoners: nu 
geen betrokkenheid, wel duidelijke samenvatting 
op 2 A4-tjes. Op een later moment wel betrekken, 
bij perspectiefnota

• Welke waarde hecht u aan de paragrafen: 
paragrafen zijn verplicht, moeten zo kort en bondig 
mogelijk worden opgesteld

• Wat wilt u ons verder nog meegeven: op termijn in 
het kader van de omgevingswet inzicht in de kosten 
(en opbrengsten?) van een gebied kunnen geven.



Uitwerking indeling

Themagerichte programma 
indeling:

1. Leefbare samenleving voor 
iedereen;

2. Wonen en bedrijven;

3. Openbare ruimte;

4. Veiligheid en dienstverlening;

5. Natuur, recreatie en sport;

6. Financiën en 
dekkingsmiddelen

Taakveldgerichte programma 
indeling:

1. Bestuur en ondersteuning;

2. Veiligheid;

3. Verkeer, vervoer en 
waterstaat;

4. Economie

5. Onderwijs;

6. Sport, cultuur en recreatie;

7. Sociaal domein;

8. Volksgezondheid en milieu;

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke 
vernieuwing.

NB: de programma-nummering start bij 1



Begroting 2018 uitgaven: 
programma’s en thema’s

Uitgaven 2018 Thema's
bedragen x € 1.000 1 

Leefbare 

samenleving 

voor 

iedereen

2 

Wonen en 

bedrijven

3 

Openbare 

ruimte

4

Veiligheid 

en dienst-

verlening

5

Natuur, 

Recreatie 

en sport

6

Financiën 

en 

dekkings

middelen Totaal

0 Bestuur en ondersteuning 1.112 16.274 11.438 28.824

1 Veiligheid 4.639 4.639

2 Verkeer Vervoer en waterstaat 78 6.788 52 6.918

3 Economie 496 496

4 Onderwijs 5.459 5.459

5 Sport, cultuur en recreatie 1.582 5.865 7.447

6 Sociaal Domein 34.829 34.829

7 Volksgezondheid en milieu 2.000 11.110 13.110

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en stedelijke vernieuwing

11.876 11.876

Totaal 43.947 12.372 19.010 20.913 5.917 11.438 113.598
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Begroting 2018 inkomsten: 
programma’s en thema’s

Inkomsten 2018 Thema's
bedragen x € 1.000 1 

Leefbare 

samenleving 

voor 

iedereen

2 

Wonen en 

bedrijven

3 

Openbare 

ruimte

4

Veiligheid 

en dienst-

verlening

5

Natuur, 

Recreatie 

en sport

6

Financiën 

en 

dekkings

middelen Totaal

0 Bestuur en ondersteuning -301 -1.317 -82.217 -83.835 

1 Veiligheid -86 -86 

2 Verkeer Vervoer en waterstaat -5 -123 0 -128 

3 Economie -290 -290 

4 Onderwijs -200 -200 

5 Sport, cultuur en recreatie -350 -289 -639 

6 Sociaal Domein -7.852 -7.852 

7 Volksgezondheid en milieu 0 -11.306 -11.306 

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en stedelijke vernieuwing

-9.263 -9.263 

Totaal -8.407 -9.553 -11.730 -1.403 -289 -82.217 -113.598 
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Vergelijking lasten 2018 
procentuele verdeling

programma’s thema’s

Programma's P6 P0 P7 P8 P5 P2 P4 P1 P3

31% 25% 12% 10% 7% 6% 5% 4% 0%

Thema's T1 T4 T3 T2 T6 T5

39% 18% 17% 11% 10% 5%



Format programma’s

Ongeacht de thema- of taakveldbenadering worden 
opgenomen in het format:

• Stip op de horizon/ ambitie: hierin wordt de lange 
termijn ambitie voor dit programma opgenomen

• Indicatoren: Verplichte beleidsindicatoren volgens 
BBV

• Doelenboom: hierin worden de doelen, resultaten 
en inspanningen voor het komende jaar benoemd. 
Het format is voor een themagericht programma 
anders dan voor een taakveldgericht programma



Format programma’s (2)

• Relevante beleidskaders: hier worden de 
belangrijkste beleidskaders voor het programma 
genoemd (online ‘doorklikbaar’)

• Verbonden partijen: hier wordt aangegeven welke 
verbonden partijen een bijdrage leveren aan het 
programma

• Wat mag het kosten: overzicht van de baten en 
lasten van het programma, inclusief de 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en 
nieuw beleid.



Doelenboom themagericht 
programma X

Speerpunt 
1

Wat is het doel?

Wat is het 
resultaat?

Wat gaan we doen?

Wat mag het 
kosten?

Speerpunt 
2

Wat is het doel?

Wat is het 
resultaat?

Wat gaan we doen?

Wat mag het kosten

Speerpunt 
3

Wat is het doel?

Wat is het 
resultaat?

Wat gaan we doen?

Wat mag het kosten



Doelenboom taakveldgericht 
programma X

Thema 2 Leefbaarheid

Speerpunt 1

Wat is het doel?

Wat is het 
resultaat?

Wat gaan we 
doen?

Wat mag het 
kosten

Speerpunt 2

Wat is het doel?

Wat is het 
resultaat?

Wat gaan we 
doen?

Wat mag het 
kosten?

Thema 4 Dienstverlening 
dichtbij en op maat 

Speerpunt 1

Wat is het doel?

Wat is het 
resultaat?

Wat gaan we 
doen?

Wat mag het 
kosten?

Speerpunt 2

Wat is het doel?

Wat is het 
resultaat?

Wat gaan we 
doen?

Wat mag het 
kosten?



Wat vragen wij u?

• Een keuze te maken uit de varianten themagericht 
en taakveldgericht

• In te stemmen met de benoemde kopjes in het 
programmaformat




