LADA legt uit

Hoe zit het eigenlijk met de gemeente financiën?
Hoe komt de gemeente aan geld en middelen en waar wordt het geld aan uitgegeven?
Het is voor de meeste inwoners niet altijd even duidelijk hoe de gemeente financiën in elkaar steken
en wie daar over beslist.
LADA vindt het belangrijk dat iedereen begrijpt hoe in de gemeente omgegaan wordt met de
financiële middelen.
Hoe komt de gemeente aan geld?
De gemeente heeft een aantal inkomsten bronnen nl:
Eigen inkomsten via gemeentelijke belastingen en heffingen
Deze inkomsten zijn o.a. de onroerend zaak belasting(OZB), toeristen belasting, riool /afvalstoffen
belasting en leges (vergoedingen voor verleende diensten zoals paspoorten, vergunningen). Deze
leges mogen volgens de wet niet meer bedragen dan de werkelijke kosten voor deze diensten.
(Als gevolg van de fusie moeten de onderlinge verschillen in belasting tussen de vroegere gemeentes
worden vereffend.)
Daarnaast kan de gemeente nog inkomsten hebben uit grondverkopen, winst van gemeentelijke
bedrijven en opbrengsten uit verhuur van grond of gebouwen.
Inkomsten via de overheid
De gemeente krijgt elk jaar een bijdrage via het zogenaamde gemeentefonds. Via een vrij
ingewikkelde verdelingssleutel wordt bepaald door de overheid hoeveel elke gemeente krijgt uit het
gemeentefonds. Het hangt o.a. af van het voorzieningen niveau van de gemeente.
De bijdrage vanuit het gemeentefonds is niet zomaar vrij besteedbaar door de gemeente. De
gemeente heeft de verplichting om vanuit deze gelden zaken te betalen zoals openbare verlichting,
wegenonderhoud, openbaar groen, burgerlijke stand enz..
Daarnaast krijgt de gemeente jaarlijks geld voor specifieke taken. De belangrijkste specifieke taken
die uit deze middelen moeten worden betaald zijn de bijstands uitkeringen van uit de wet “werk en
bijstand” en de wet maatschappelijk ondersteuning (WMO).
Leningen
De gemeente heeft leningen lopen bij de overheid om diverse zaken te kunnen financieren
Op dit moment heeft Hollands kroon ongeveer 35 miljoen euro aan leningen. Van deze 35 miljoen
wordt weer 11 miljoen uitgeleend aan woningbouw verenigingen. Jaarlijks moet de gemeente over
deze leningen rente en aflossing betalen.
Waar geeft de gemeente het geld aan uit
De uitgaven van de gemeente lopen zeer uiteen van een boeket bloemen bij een 60 jaar huwelijk tot
het aanleggen van wegen of het betalen van bijstand. Een uitgebeid overzicht is te vinden in de
programma begroting van Hollands Kroon.
Deze is te vinden op de website van LADA www.lada2010.nl

In onderstaande tabel staat globaal het uigave overzicht van 2012
Begroting 2012 Hollands Kroon
Algemeen bestuur( Bugemeester en wethouders ,gemeenteraad,
bijbehorende ambtenaren en bestuurskosten)
Openbare orde en veiligheid ( Brandweer, Politie, etc…..)

Miljoenen
euro’s
5,4
4,3

Verkeer/vervoer ( aanleg onderhoud wegen water …etc…)

8,8

Onderwijs ( bouw en onderhoud scholen,
ondersteuning/stimulering)

4.4

Cultuur en recreatie ( accommodatie voor sport en recreatie,
bibliotheken, Openbare ruimte, speel faciliteiten , verbeteren van
kwaliteit van wonen en werken)
Sociale zaken en maatschappelijk werk(Bijstand en WMO)

13.1

Volksgezondheid ( GGD, Jeugdzorg , Milieu, Afval beleleid,..etc….)

11.8

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting ( Woning beleid, grond
beleid, bestemmingsplannen..etc…)

9.4

22.4

7,7
Financieringskosten ( rentes ., aflossingen etc..)

De Begrotingsbehandeling
De begroting van 2012 is in de gemeenteraad behandeld op 23 februari 2012.
De begroting 2012 is voor een groot deel al opgesteld in 2011. Dit is gebeurd onderleiding van de
stuurgroep die de fusie moest voorbereiden bestaande uit de vier burgemeesters en vier
wethouders van de oude gemeentes. Vanaf januari heeft het nieuwe college nog enkele wijzigingen
aangebracht in de begroting. Er is gestreefd naar een sluitende begroting voor 2012. Voor de
komende jaren worden echter wel een aantal tegenvallers verwacht. In de begroting is daar wat voor
gereserveerd. Bijscholing van het gemeente personeel krijgt een belangrijke plaats.
Met moties en amendementen heeft de raad nog een aantal wijzigingen in de begroting proberen
door te voeren. Bij de uiteindelijke stemming bleek dat 5 van de 10 partijen , nl . CDA, VVD,PvdA,
D66 en Christen Unie de begroting wilden steunen. De overige partijen Senioren Hollands Kroon,
LADA, Progressief Wieringermeer en partij Vrije liberalen vonden dat er meer wijzigingen nodig
waren in de begroting en stemden tegen. De voornaamste redenen voor het tegen stemmen waren
o.a het feit dat ondanks de titel van het coalitieakkoord”Aanpakken en meedoen” de VVD heeft
verzuimd om een zo breed mogelijke coalitie te vormen. Een deel van de politiek en haar achterban
voelt zich daardoor buitengesloten. Een ander punt betreft de ongelijke verdeling van de lasten voor
rioolrechten en huisvuil tussen de oude gemeentes. Dit zou al in de voorbereiding in 2011 gelijk
worden getrokken, maar is niet gebeurd. Wethouder Bijstra heeft hiervoor zijn excuses aangeboden.
Een deel van de Raad vindt het niet acceptabel om de burger door de zure appel heen te laten bijten.
Een amendement van LADA om een eerlijke verdeling over meerdere jaren uit te smeren kreeg de
steun van de senioren,progressief WM en de Partij Vrije liberalen. Dit was te kort voor een
meerderheid. Over nieuwe actuele zaken een volgende keer meer.

