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Begroting 2011-2014 en provinciaal toezichtskader.

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

10 - Middelen

REDEN VAN AANBIEDING

Schriftelijke toezegging van de raad

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Om aan de door het College van Gedeputeerde Staten aan het repressief toezicht verbonden voorwaarden
te voldoen is het noodzakelijk een besluit te nemen over:
het verwerken van de ontwikkelingen rond de WWB;
de septembercirculaire 2010 van het gemeentefonds.
PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

-

mededeling door de voorzitter van de raad op 14 december over het voorgenomen besluit van GS
Hengelo onder preventief toezicht te plaatsen;
brief van college aan de raad d.d. 22 december 2010; 10G201479/399878
Gesprek met de gedeputeerde J. Klaasen op 27 januari 2011, waarin verhelderend is gesproken
over de gang van zaken rond het toezicht 2011.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:
Het meerjarenperspectief 2011-2014 in formele zin vast te stellen binnen het door Gedeputeerde Staten
van Overijssel toegepaste toezichtskader.
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Begroting 2011-2014 en provinciaal toezichtskader.

AANLEIDING EN DOEL

Ter voorkoming van preventief toezicht door de provincie in het begrotingsjaar is aan de provincie
toegezegd maatregelen te treffen die leiden tot een begroting 2011-2014 die past binnen de het provinciale
toezichtskader. De raad dient dit aangepaste meerjarenperspectief vast te stellen.

OVERWEGINGEN

Bij brief van 22 december heeft het college van B&W n.a.v. de toezichtsbeschikking van het College van
Gedeputeerde Staten toegezegd vóór 1 april 2011 alsnog een binnen het provinciaal toezichtskader
sluitende meerjarenbegroting 2011-2014 ter vaststelling aan te bieden. In die brief is aangegeven dat de
te nemen maatregelen bestaan uit het verwerken van de ontwikkelingen WWB (geschat nadeel € 600.000)
en de effecten van de septembercirculaire (voordeel per saldo oplopend tot € 876.000 in 2014) in het
meerjarenperspectief 2011-2014. Deze maatregelen zijn ambtelijk en bestuurlijk met de provincie
besproken. We voldoen daarmee aan de voorwaarden die de provincie aan de status van repressief toezicht
over 2011 heeft verbonden.
Met de vaststelling van de aanvullende maatregelen ziet het meerjarenperspectief 2011-2014 er als volgt
uit:
2011
2012
2013
2014
Saldo ontwerpbegroting volgens provinciaal
-869
-161
-148
-201
toetingskader
Netto-effecten WWB/IOAW/IOAZ
0
-600
-600
-600
Correctie incidentele middelen (door GS twee keer verwerkt)

-357

Materieel tekort G.S. besluit (afgerond)
Effecten septembercirculaire 2010 gemeentefonds

-512
2

-761
487

-749
821

-802
876

Saldo

-510

-274

72

74

De effecten WWB/IOAW/IOAZ zijn conform de toelichting in hoofdstuk 6 van de beleidsbegroting 20112014.
Specificatie effecten septembercirculaire:
Algemene uitkering
Stelpost uitvoeringskosten inburgering
Stelpost impuls brede scholen combinatiefuncties
Stelpost Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten bewonersinitiatieven wijken
Stelpost bodemsanering
Totaal budgettair perspectief:

2011:
668
7
-50
-378
-248
3
2

2012:
859
7
-2
-378

2013:
1.193
7
-2
-378

2014:
1.249
7
-2
-378

487

821

876

Voordeel

Voordeel

Voordeel

Voordeel

Een en ander volgens het memo dat voor de vergadering van de Commissie Bestuur van 2 december ter
inzage heeft gelegen. De effecten voor het jaar 2011 zullen bij verzamelwijzing in de begroting 2011
worden verwerkt.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Zie hiervoor

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

n.v.t.

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

n.v.t.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:
1. Het meerjarenperspectief 2011-2014 in formele zin vast te stellen binnen het door Gedeputeerde Staten
van Overijssel toegepaste toezichtskader.
2. Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel van het genomen besluit op de hoogte te stellen.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

