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Beslispunten 

1. Vaststellen van de volgende programma-indeling vanaf begroting 2012: 
- programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd & Onderwijs 
- programma 2 Werk en Inkomen 
- programma 3 Kunst, Cultuur en Sport 
- programma 4 Beheer Openbare ruimte 
- programma 5 Ruimtelijk beleid 
- programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid 
- programma 7 Grondontwikkeling 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Zoals beschreven in de financiële verordening staat het de raad vrij om de 

programma-indeling te wijzigen. Vanuit de raad en vanuit het college zijn meerdere 

signalen gekomen dat minder programma’s en een meer thematische indeling de 

voorkeur heeft. 

In samenspraak met de raadswerkgroep financiën stellen wij nu voor om het aantal 

programma’s terug te brengen van 12 naar 7. 

Vaak wordt gedacht dat Algemene Dekkingsmiddelen het dertiende programma is, 

dit is echter niet het geval. De indeling van Algemene Dekkingsmiddelen is 

vastgelegd in het BBV. 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij de invoering van het dualisme is een eerste programma-indeling door de raad 

vastgesteld. Met deze programma-indeling van 4 programma’s zijn de eerste 

programmabegrotingen opgesteld. Met ingang van de programmabegroting 2008 is 

deze indeling gewijzigd in een indeling met 12 programma’s. Nu wordt voorgesteld 

het aantal programma’s te wijzigen in 7 programma’s. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Uiteraard komen alle beleidsvelden aan bod in deze programma-indeling 
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2 Beoogd effect 

Minder programma’s die meer thematisch zijn ingedeeld, hierdoor ontstaat een logischer 

indeling die beter leesbaar zal zijn. 

 

3 Argumenten 

1.1 De huidige indeling wordt als te gefragmenteerd ervaren. 

Door het verminderen van het aantal programma’s van 12 naar 7 wordt dit tegengegaan. 

Ook is het subprogramma wijkgericht werken opgeheven, dit subprogramma wat met 

name burgerparticipatie betreft is toegevoegd aan het subprogramma bestuur en 

dienstverlening. 

 

1.2 De programma-indeling is nu meer op thema. 

Dit komt naar voren door de clustering van zorg, welzijn, jeugd en onderwijs. Als ook door 

de vorming van het nieuwe programma beheer openbare ruimte. Ook is het product kleine 

zandput/zandwinning overgeheveld naar programma grondontwikkeling. Zodat de gehele 

GIG nu bij elkaar staat. 

Het tevens aan u voorliggende advies met betrekking tot de nieuwe nota reserves en 

voorzieningen heeft ditzelfde uitgangspunt. Ook hier wordt meer thematisch geclusterd. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De begroting 2012 wordt nu al opgesteld 

Op dit moment wordt al gewerkt aan de begroting 2012. Voor een groot deel betreft de 

nieuwe indeling een samenvoeging van diverse subprogramma’s. Indien de raad in 

september niet instemt met de nieuwe programma-indeling kan dit leiden tot vertraging van 

de begroting. Zo zullen cijfermatige overzichten op dat moment opnieuw opgebouwd 

moeten worden. Om een dergelijke vertraging te voorkomen is afgesproken met de 

raadswerkgroep dat na besluitvorming door het college het voorstel naar de leden van de 

werkgroep wordt toegezonden. Zij zullen per mail het standpunt van hun fractie laten 

weten zodat er vertraging wordt voorkomen. Mocht hieruit naar voren komen dat het 

tijdspad te kritiek wordt dan zal de begroting 2012 nog op de oude wijze ingedeeld worden. 
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5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

8 Evaluatie 

Alle raadsbesluiten met betrekking tot P&C producten worden geëvalueerd in de 

raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 

Bijlagen:  Voorgestelde programma indeling 2012 op subprogramma en op product. 


