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Bijgevoegd vindt u de Kadernota 2017 welke in gaat op het financiële meerjarenperspectief van de
gemeente. Na besluitvorming wordt de Kadernota 2017 verder uitgewerkt in de Programmabegroting 2017
-2020.

In mei 2014 is het huidige coalitieakkoord 2014 – 2018 ‘Agenda voor Herstel’ vastgesteld. Aansluitend
hierop is de Zomernota 2014 vastgesteld welke heeft geresulteerd in de Programmabegroting 2015-2018.
Op basis van die Programmabegroting heeft de raad in november 2014 geconcludeerd dat, ondanks de
voorgestelde en reeds ingezette ingrijpende maatregelen, op gebieden als cultuur, sport, openbare ruimte,
verliesvoorzieningen grondexploitaties en organisatie, er geen duurzaam meerjarig perspectief kon worden
geboden. In november 2014 is om een aanvullende uitkering gevraagd uit het gemeentefonds op basis van
artikel 12 van de financiële verhoudingswet.

Afgelopen jaar heeft de gemeente, middels tripartiete overleggen, intensief contact met
onze toezichthouder de Provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Uit deze overleggen komt duidelijk naar voren dat de gemeente een maximale
inspanningsverplichting heeft om een structureel sluitende meerjarenbegroting te krijgen met ingroei t/m
het jaar 2020. In deze Kadernota 2017 wordt een eerste aanzet hiertoe gegeven met de door de inspecteur
opgelegde voorschrift inzake de OZB verhoging en, voor zover te kwantificeren, additionele bezuinigingen

Het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2016-2019 is niet positief. De 1e herziening
van de grondexploitatie 2016 heeft dit resultaat verder doen verslechteren. De algemene reserve van
de gemeente is hierdoor fors dieper in het rood komen te staan. De effecten van de algemene uitkering
(meicirculaire 2016), ombuigingsvoorstellen artikel 12 (inclusief OZB verhoging) en doorrekening van de
financiële uitgangspunten zorgen voor een beperkte verbetering van het meerjarenperspectief. Per saldo
betekent dit in deze Kadernota 2017 een begrotingssaldo van negatief € 8,1 miljoen in 2017 tot negatief
€ 5,3 miljoen in 2020. Van belang is dat er een aantal ontwikkelingen zijn die per saldo een fors positief
effect op het begrotingssaldo gaan hebben. Dit betreft de mogelijke ontvlechting van de grondexploitatie
en de reguliere exploitatie, de additionele bezuinigingen naar aanleiding van de clusteranalyse (beiden een
positief effect) en de vaststelling van de beheerplannen van de kapitaalgoederen (negatief effect).

Het College is hard aan het werk om de financïële positie van de gemeente te verbeteren, zonder
hierbij afbreuk te doen aan inhoudelijke doelstellingen. Zo worden de beheerplannen voor de
kapitaalgoederen geupdated. Daarnaast zijn zowel de nog openstaande investeringen uit eerdere jaren als
de nieuwe investerlingsplanning 2017 -2020 beoordeeld vanuit het O en O cricterium (Onuitstelbaar en
Onontkoombaar). Op deze manier worden zowel de toekomstige kapitaallasten beperkte alsmede invloed
uitgeoefend op de schuldpositie van de gemeente.

Daarnaast wordt met de artikel 12 inspecteur gesproken over een oplossingrichting voor sanering van de
negatieve algemene reserve. Naar verwachting wordt hierop ingegaan bij zijn rapport over het jaar 2016.

Vlissingen, juni 2016
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Onderstaand is in paragraaf 2 een recapitulatie gegeven van het financieel meerjarenperspectief voor de
jaren 2017 tot en met 2020 waarbij het tekort voor 2017 € 8.096.000 bedraagt en afneemt tot € 5.287.000
in 2020. In de paragrafen 2.1 tot en met 2.5 worden de mutaties nader toegelicht.

2�Financieel�meerjarenperspectief�2016-2019
Onderstaand overzicht geeft aan hoe we er financieel voorstaan als de programmabegroting 2016 - 2019
wordt doorgerekend op basis van het bestaande beleid waarbij is onderzocht of de daarbij behorende
budgetten actueel zijn, de effecten van de ontwikkelingen in de algemene uitkering zijn opgenomen en de
technische financiële uitgangspunten zijn doorgerekend. Tevens zijn de eerste financiële effecten van de
uitkomsten naar aanleiding van de clusteranalyse opgenomen.

bedragen�*�€�1.000 2017 2018 2019 2020

Vertrekpunt�Kadernota�2017

2.1 Programmabegroting 2016 na
wijzigingen

-8.875 -7.784 -6.492 -6.492

2.2 Actualisatie budgetten bestaand beleid 535 51 54 38

Totaal�Vertrekpunt�Kadernota�2017 -8.340 -7.733 -6.438 -6.454

Kadernota�2017

2.3 Algemene uitkering -44 579 547 1.203

2.4 Ombuigingsvoorstellen artikel 12 470 867 1.041 1.549

2.5 Financiële uitgangspunten 2016-2019 -182 -595 -1.106 -1.585

Totaal�Kadernota�2017 244 851 482 1.167

Begrotingssaldo�Kadernota�2017 -8.096 -6.882 -5.956 -5.287

+ = verlaging uitgaaf of verhoging
inkomst (voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging
inkomst (nadeel)

Ontwikkelingen�die�van�invloed�zijn�op�het�structurele�begrotingssaldo
De Kadernota 2017 laat een structureel negatief saldo zien van € 5.287.000. In de nabije toekomst vinden
echter een aantal substantiële ontwikkelingen plaats die invloed hebben op dit structurele begrotingssaldo.
Hierbij moet in ieder geval gedacht worden aan de volgende ontwikkelingen:

■ De eventuele ontvlechting van de grondexploitatie en de reguliere exploitatie zal een fors positief effect
hebben op het structurele begrotingssaldo.

■ De vaststelling van de beheerplannen van de kapitaalgoederen heeft naar verwachting een structureel
negatief effect.

■ De additionele bezuinigingsrichtingen naar aanleiding van de clusteranalyse heeft naar verwachting een
positief effect op het structurele begrotingssaldo.

Bovenstaande punten zijn nog onderwerp van gesprek met de provinciale toezichthouder en de artikel 12
inspecteur. Indien de financiële uitkomsten van deze onderwerpen bekend zijn worden ze verwerkt. Dit
kan zijn in de Programmabegroting 2017 of een (begrotings)wijziging daarop dan wel in een later stadium
(dit kan met name spelen bij de additionele bezuinigingsrichtingen naar aanleiding van de clusteranalyse
gezien de complexiteit en zorgvuldigheid).
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2.1 �Programmabegroting�2016

Onderstaand is het financieel overzicht van de programmabegroting 2016 – 2019 opgenomen dat geldt als
financieel startpunt voor de Kadernota 2017.

bedragen�*�€�1.000 2017 2018 2019 2020

2.1.1 Programmabegroting�2016 -5.825 -4.991 -4.218 -4.218

2.1.2 extra rente verliesvoorziening 1e
herziening grondexploitatie 2016

-2.482 -2.418 -2.457 -2.457

2.1.3 structurele doorwerking 2e en 3e
kwartaalrapportage 2015

11 11 11 11

Subtotaal structurele effecten goedgekeurde
begrotingswijzigingen

-2.471 -2.407 -2.446 -2.446

Structurele effecten 1e
kwartaalrapportage 2016:

2.1.3 Hogere algemene uitkering dec circ 606 615 629 629

2.1.4 Cao verhoging -600 -600 -600 -600

2.1.5 1e begrotingswijziging 2016 Orionis -434 -250 294 294

2.1.6 Correctie minimabeleid -85 -85 -85 -85

2.1.7 Diversen -66 -66 -66 -66

Subtotaal structurele effecten 1e
kwartaalrapportage 2016

-579 -386 172 172

Programmabegroting�2016�na
wijzigingen

-8.875 -7.784 -6.492 -6.492

+ = verlaging uitgaaf of verhoging
inkomst (voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging
inkomst (nadeel)

+ = positief resultaat/lagere uitgaaf/hogere inkomst
- = negatief resultaat/hogere uitgaaf/lagere inkomst

2.1.1�Programmabegroting�2016
Dit betreft het begrotingssaldo voor de jaren 2016 tot en met 2019 zoals vastgesteld door de gemeenteraad
in de Programmabegroting 2016. Het jaar 2020 is in beginsel gelijk aan het jaar 2019. Binnen de
Programmabegroting 2015 is reeds een omvangrijke bezuinigingsdoelstelling opgenomen, met name
voor de onderdelen cultuur, sport en organisatie. De Kadernota 2017 gaat uit van het voortzetten van het
bestaande beleid en dus ook van alle ingezette bezuinigingstrajecten.

2.1.2�Structurele�doorwerking�2e�en�3e�kwartaalrapportage�2015
Dit betreft de structurele doorwerking van de 2e en 3e kwartaalrapportage 2015.

2.1.3.�Hogere�algemene�uitkering��decembercirculaire�2015
Op basis van de decembecirculaire 2015 krijgt de gemeente voor 2016 en volgende jaren een hogere
algemene uitkering uit het gemeentefonds.
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2.1.4.�CAO�verhoging
In januari 2016 is een nieuw CAO akkoord voor gemeenteambtenaren afgesloten tussen de vakbonden
en VNG. Het loonakkoord, dat loopt van 1 januari dit jaar tot 1 mei 2017, voorziet in een lagere
ABPpensioenpremie voor 2016. Hierdoor valt 1,4 procent loonruimte vrij, die onderdeel is van de totale
loonsverhoging van 3,4 procent. Het is dezelfde constructie die ook bij de cao voor rijksambtenaren is
toegepast. Daarbij is vanaf 1 april 2016 de pensioenpremie voor het werkgeversdeel weer verhoogd.

2.1.5.�1e�begrotingswijziging�2016�Orionis
Dit betreft de budgettaire vertaling van de effecten vanuit 1e begrotingswijziging 2016 van Orionis
Walcheren. Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt door tegenvallende omzetten uit detachering en
productie. Daarnaast zorgt de verwerking van de nieuwe cao (SW) voor een nadelig effect.

2.1.5.�1e�begrotingswijziging�2016�Orionis
Dit betreft de budgettaire vertaling van de effecten vanuit 1e begrotingswijziging 2016 van Orionis
Walcheren. Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt door tegenvallende omzetten uit detachering en
productie. Daarnaast zorgt de verwerking van de nieuwe cao (SW) voor een nadelig effect.

2.1.6.�Correctie�minimabeleid
Bij de budgettaire verwerking van de bezuiningsmonitor in de 1e kwartaalrapportage 2015 is abusievelijk
de overrealisatie op de bezuiniging minimabeleid verwerkt terwijl deze onderdeel is van het door uw raad
in december 2014 vastgestelde 'Beleidsplan armoedebeleid 2015-2018'. Via de 1e kwartaalrapportage is dit
gecorrigeerd.

2.1.7.�Diversen
Dit betreft diverse posten vanuit de eerste kwartaalrapportage 2016 met een structurele doorwerking.
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2.2 Actualisatie�budgetten�bestaand�beleid

Voor de uitvoering van bestaand beleid zijn de beschikbare budgetten geactualiseerd. Hieronder wordt per
programma de financiële gevolgen weergegeven en vervolgens toegelicht.

(bedragen�x�€�1.000) Omschrijving 2017 2018 2019 2020

Programma

2.2.1 Gezond en Wel Financiële effecten GR GGD -58 -58 -58 -58

2.2.2 Gezond en Wel Vervallen oud voorbereidingskrediet
Baskensburg

24 24 - -

2.2.3 Gezond en Wel Noodzakelijk onderhoud Baskensburg -24 -24 - -

2.2.4 De Lerende Stad Springtij PM

2.2.5 Wonen in Diversiteit Leges Marinierskaszerne - - PM -

2.2.6 Wonen in Diversiteit Dotatie egalisatiereserve/voorziening en
additionele kosten Marinierskazerne

- - PM -

2.2.7 Bruikbaarheid openbare
ruimte

Afvalcontainers, -bakken en hondenhaltes -25 -25 -25 -25

2.2.8 Bruikbaarheid openbare
ruimte

Dekking afvalcontainers, -bakken en
hondenhaltes

25 25 25 25

2.2.9 Veiligheid Bijdrage aan de GR Veiligheidsregio
Zeeland

93 129 164 148

2.2.10 Bereikbaarheid Verkeersborden en straatnaamborden -5 -5 -5 -5

2.2.11 Bereikbaarheid Dekking verkeersborden en
straatnaamborden

5 5 5 5

2.2.12 Bereikbaarheid Groot onderhoud Sloebrug -450 - - -

2.2.13 De Culturele Stad Evenementen -25 -25 -25 -25

2.2.14 Algemene
dekkingsmiddelen

Verhoging toeristenbelasting 25 25 25 25

2.2.15 Algemene
dekkingsmiddelen

Precario op kabels en leidingen 937 - - -

2.2.16 Diverse programma's Afspraken overhead verrekening WSD-
gemeenten

-110 -140 -155 -155

2.2.17 Diverse programma's Structureel effect extra afwaardering activa
jaarrekening 2015

123 120 103 103

2.2.18 Diverse programma's Effecten uitkomsten beheerplannen PM PM PM PM

Totaal�mutaties�bestaand
beleid

535 51 54 38

+ = verlaging uitgaaf
of verhoging inkomst
(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of
verlaging inkomst (nadeel)

2.2.1�Financiële�effecten�GR�GGD
In de 2e begrotingswijziging 2016 van de GGD is een nadeel opgenomen als gevolg van de nieuwe cao voor
gemeenteambtenaren, hetgeen leidt tot een structureel nadeel voor Vlissingen van € 41.200. Het nadeel van
€ 16.800 is het gevolg van toepassing van de bestaande verdeelsleutel van de GR GGD.

2.2.2.�Vervallen�oud�voorbereidingskrediet�Baskensburg
In de gemeentelijke Programmabegroting, zijnde kapitaallasten op de stelpost investering Gezond en Wel, is
rekening gehouden met een voorbereidingskrediet voor renovatie/nieuwbouw van de sporthal Baskensburg
van € 100.000. Aangezien er nog geen besluit is genomen omtrent renovatie/nieuwbouw van de sporthal
kan dit krediet komen te vervallen.
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2.2.3�Noodzakelijk�onderhoud�Baskensburg
In de planning was renovatie/nieuwbouw in een eerder stadium voorzien. Doordat de renovatie/
nieuwbouw is uitgesteld moet wel extra onderhoud noodzakelijk onderhoud aan de sporthal gepleegd
worden. Deze extra kosten worden gedekt vanuit het doorgeschoven investeringskrediet bij 2.2.2.

2.2.4�Springtij
Als gevolg van de daling van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, onder andere
door invoering van passend onderwijs, groeit de overcapaciteit van Het Springtij. Mogelijk gaat het
schoolbestuur op termijn (medio 2017?) besluiten om de leerlingen in deze (dis)locatie over te brengen naar
de hoofdlocatie in Middelburg, waarmee deze locatie in eigendom van de gemeente komt. Afhankelijk van
de nieuwe bestemming moet dan rekening worden gehouden met het afwaarderen van een deel van de
huidige boekwaarde. Vooralsnog PM.

2.2.5�Leges�Marinierskazerne
Het moment voor legesheffing vindt plaats ten tijde van de aanvraag van de vergunning. De verwachting
is dat de aanvraag in 2019 wordt gedaan, dit is echter omgeven door onzekerheden. De bouwsom leidt,
afhankelijke van de bouwsom, waarschijnlijk tot een legesopbrengst van tussen de € 0,75 mln en € 2 mln.

2.2.6�Dotatie�egalisatiereserve/voorziening�en�additionele�kosten�Marinierskazerne
De leges mogen maximaal 100% kostendekkend. De heffing van leges voor grote bouwprojecten, zoals
de Marinierskazerne, behoeft geen probleem te zijn indien aannemelijk is gemaakt dat in de trendmatige
raming rekening is gehouden met grote bouwprojecten. Daarnaast is het toegestaan om te werken met
een (tariefs) egelisatievoorziening of bestemmingsreserve ten behoeve van een specifiek doel. Naast de
heffing van de leges leidt de verstrekking van deze vergunning tot hogere incidentele kosten. Daarnaaast
loopt momenteel een onderzoek naar de tariefstelling in relatie tot de actualisatie van de legesverordening
wat in het tweede halfjaar van 2016 wordt afgerond. De analyse van de kostendekkenheid van de
bestemmingsplannen in relatie tot de nieuwe omgevingswet wordt naar verwachting in 2017 uitgevoerd.

Een nadere uitwerking met financiële consequenties volgt.

2.2.7� Afvalcontainers,�-bakken�en�hondenhaltes
Dit betreft het nieuwe exploitatiebudget voor afvalcontainers, -bakken en hondenhaltes die voorheen in de
investeringsplanning waren opgenomen.

2.2.8�Dekking�afvalcontainers,�-bakken�en�hondenhaltes
Dit betreft de vrijval van de kapitaallasten van afvalcontainers, - bakken en hondenhaltes die voorheen in
de investeringsplanning waren opgenomen.

2.2.9�Bijdrage�aan�GR�Veiligheidsregio�Zeeland
De nu voorgelegde concept-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Zeeland (verseon nummer
702835), inclusief de verhoging van zeeuws breed € 510.000, leidt ten opzichte van de gemeentelijke
begroting tot een voordeel. Dit is het gevolg van de mutaties op de verdeelsleutel van de GR in verband
met aanpassingen van het cluster Openbare orde en Veiligheid in het gemeentefonds. Overigens wordt deze
concept begroting met een negatieve zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlissingen omdat er
mede nieuw beleid in is opgenomen.
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2.2.10�Verkeersborden�en�straatnaamborden
De verkeersborden en straatnaamborden worden structureel als exploitatiebudget opgenomen in de
Programmabegroting. Voorheen maakten deze posten onderdeel uit van de investeringsplanning.

In de actualisatie van de budgetten van het bestaande beleid is nog geen rekening gehouden met de
actualisatie van de beheerplannen. De actualisatie van de beheeplannen wordt momenteel uitgevoerd in
samenspraak met de toezichthouder. Na actualisatie van deze beheerplannen vindt financiële vertaling
plaats in de eerstvolgende kadernota / programmabegroting.

2.2.11�Dekking�verkeersborden�en�straatnaamborden
Dit betreft de vrijval van de kapitaallasten van de verkeersborden en straatnaamborden die voorheen in de
investeringsplanning waren opgenomen.

2.2.12�Groot�onderhoud�sloebrug
Het groot onderhoud van de sloebrug staat in de Programmabegroting 2016 opgenomen als investering van
€ 150.000 voor het jaar 2017. Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor dit onderhoud € 450.000 bedragen.
Aangezien het onderhoud betreft is deze post onderdeel van het beheerplan kunstwerken. Gezien het
financiële effect en de korte termijn tot uitvoering van het onderhoud wordt voorgesteld om vooruitlopend
op vaststelling van het beheerplan deze post op te nemen in de exploitatie. Overigens wordt met de
provincie overleg gevoerd over de huidige en toekomstige kosten van de Sloebrug.

2.2.13�Extra�middelen�aanjaagfonds
Om te blijven fungeren als toeristische trekpleister door onder andere het aanbod van culturele - en
evenementenactiviteiten wordt voorgesteld om structureel € 25.000 toe te voegen aan het aanjaagfonds.
Hier tegenover staat een evengrote verhoging van de opbrengsten uit de toeristenbelasting.

2.2.14�Verhoging�toeristenbelasting
Voorgesteld wordt om het tarief voor de toeristenbelasting te verhogen zodat een structurele meeropbrengst
van € 25.000 wordt gerealiseerd. De systmatiek voor de heffing van de toeristenbelasting wordt qua
tariefstelling momenteel onderzocht. Deze nadere uitwerking vindt plaats in de Programmabegroting 2017.

2.2.15�Precario�op�kabels�en�leidingen
Met ingang van 1 januari 2016 wordt precario geheven op kabels en leidingen. De tarieven voor deze
precariobelasting liggen vast. Derhalve wordt voor het jaar 2017 uitgegaan van een gelijke opbrengst
als in 2016. Gezien de onzekerheden omtrent heffing van deze belasting wordt deze opbrengst uit
voorzichtigheidsprincipe incidenteel geraamd.
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2.2.16�Afspraken�overhead�gemeenten�op�Walcheren�en�Schouwen-Duiveland
Vanaf 2011 heeft een 3-tal samenwerkingsverbanden in de vorm van het gastgemeentemodel het licht
gezien. De gemeente Vlissingen voert de ICT-werkzaamheden uit voor Vlissingen, Middelburg en Orionis.
De gemeente Middelburg voert de belastingzaken uit voor alle vier de gemeenten uit de samenwerking
en de toeleiding tot de WMO en de jeugdzorg wordt Walchers georganiseerd in Porthos; een backoffice in
Domburg en frontoffices in Middelburg en Vlissingen. Veere is hiervoor de gastgemeente.

Het opzetten en inrichten van een samenwerkingsverband brengt echter ook extra kosten voor overhead.
gesproken werd dat een gastgemeente die een ambtenaar huisvest van een andere gemeente, die andere
gemeente daarvoor een normvergoeding per jaar in rekening mag brengen. Deze normvergoeding is
afgeleid van de Handleiding Overheidstarieven van het Ministerie van Financiën (in 2016 € 31.250).

Om diverse redenen is in de businesscasussen van de reeds lopende samenwerkingsverbanden afgeweken
van de hierboven gememoreerde normvergoeding. Het aantal medewerkers per samenwerkingsverband
verschilt sterk. Dit heeft in de afgelopen periode tot (overhead)discussie geleid tussen gemeenten.
Dienstverleningsovereenkomsten zijn hierdoor ongetekend gebleven en discussie blijft gaande over de
hoogte van te betalen overheadvergoedingen.

De vaststelling van de geformuleerde uitgangspunten en de hierbij horende herrekening van de
verschillende business cases leidt tot een nadelig financieel effect. Dit is het gevolg van het feit dat de
gemeente Vlissingen de kleinste samenwerkingsverband in huis heeft.

2.2.17�Structureel�effect�extra�afwaardering�activa�jaarrekening�2015
In de gemeentelijke jaarrekening 2015 heeft een additionele afwaardering van € 1,7 mln plaats gevonden
op de materiële vaste activa. De hiermee gepaard gaande structurele kapitaallasten komen ten gunste van
het gemeentelijke begrotingssaldo en voor € 20.000 structureel ten gunste van de taakstelling sport.

2.2.18�Effecten�uitkomsten�beheerplannen
In de actualisatie van de budgetten van het bestaande beleid is nog geen rekening gehouden met de
actualisatie van de beheerplannen. De actualisatie van de beheeplannen wordt momenteel uitgevoerd in
samenspraak met de toezichthouder. Na actualisatie van deze beheerplannen vindt financiële vertaling
plaats in de eerstvolgende kadernota / programmabegroting, danwel via een begrotingswijziging. Naar
verwachting leidt de vaststelling van de beheerplannen tot een negatief effect op het begrotingssaldo.
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2.3 Algemene�uitkering

De Programmabegroting 2016 -2019 heeft als basis de septembercirculaire 2015. In de 1e
kwartaalrapportage 2016 zijn de effecten van de decembercirculaire 2015 verwerkt. Hieronder is
aangegegeven wat de financiële effecten voor de algemene uitkering zijn naar aanleiding van de
meircirculaire 2016.

bedragen�*�€�1.000 2017 2018 2019 2020

2.3.1 Meicirculaire 2016 58.125 58.274 58.773 59.493

2.3.2 af: te reserveren voor taakmutaties,
decentralisatie- en integratieuitkeringen

-1.678 -1.593 -1.621 -1.685

subtotaal vrij besteedbaar 56.447 56.681 57.152 57.808

2.3.3 Programmabegroting 2016 56.491 56.102 56.605 56.605

Mutatie�algemene�uitkering -44 579 547 1.203

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst
(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst
(nadeel)

2.3.1�Meicirculaire�2016
Dit betreft de algemene uitkering zoals berekend aan de hand van de meicirculaire 2016, met uitzondering
van de integratie-uitkering sociaal domein aangezien deze in beginsel budgettair neutraal wordt verwerkt.

2.3.2�Taakmutaties,�decentralisatie-�en�integratieuitkeringen
Binnen het gemeentefonds worden een aantal taakmutaties en integratie- en decentralisatieuitkeringen
verstrekt. In beginsel worden deze budgettair neutraal verwerkt.

2.3.3�Programmabegroting�2016
Dit betreft de algemene uitkering zoals opgenomen in de Programmabegroting 2016 en aangevuld met
de financiële effecten vanuit de decembercirculaire 2015. De integratieuitkering sociaal domein in het
gemeentefonds maakt hier geen onderdeel van uit aangezien deze in beginsel budgettair neutraal wordt
verwerkt.
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2.4 Ombuigingsvoorstellen�artikel�12�naar�aanleiding�van�de�clustervergelijkingen

(bedragen�x�€�1.000) Omschrijving 2017 2018 2019 2020

Programma

2.4.1 De Lerende Stad Onderwijsbegeleiding 37 74 111 111

2.4.2 Bruikbaarheid Openbare Ruimte Verlagen kosten huisafvalverwijdering 29 29 29 29

2.4.3 Bruikbaarheid Openbare Ruimte Verlaging tarief afvalstoffenheffing -29 -29 -29 -29

2.4.4 Bereikbaarheid Gladheidsbestrijding 8 8 8 8

2.4.5 Algemene dekkingsmiddelen Stijging OZB naar 150% van het
landelijk gemiddelde in 2020

342 702 839 1.347

2.4.6 Diverse programma's Nader uit te werken
ombuigingsvoorstellen

PM PM PM PM

2.4.7 Diverse programma's Beoordeling investeringen 2015
en eerder op onuitstelbaar en
onontkoombaar

83 83 83 83

Totaal�mutaties
ombuigingsvoorstellen

470 867 1.041 1.549

+ = verlaging uitgaaf of verhoging
inkomst (voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging
inkomst (nadeel)

2.4.1.�Onderwijsbegeleiding
Onderwijsbegeleiding is geen wettelijke taak van de gemeente. De hiervoor in de begroting opgenomen
subsidieverstrekkingen worden in een tijdsbestek van 4 jaar afgebouwd.

2.4.2.�Verlagen�kosten�huisafvalverwijdering
Door de artikel 12 inspecteur worden bijzondere voorschriften opgelegd waar de gemeente zich aan
moet houden in ruil voor financiële steun. Een voorschrift betreft de verhoging van de OZB capaciteit
waardoor de gemiddelde woonlastendruk voor de burger toeneemt. Om de woonlastendruk voor de burger
te beperken worden de kosten voor afvalstoffenverwijdering zo laag mogelijk gehouden. Door het stoppen
van de inzameling van grofvuil kan een bezuiniging worden gerealiseerd.

2.4.3.�Verlaging�tarief�afvalstoffenheffing
In het kader van de 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing wordt de bezuiniging uit punt
2.4.2. middels aanpassing van het tarief terug gegeven aan de burger.

2.4.4�Gladheidsbestrijding
De kosten voor gladheidsbestrijding kunnen structureel verlaagd worden.
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2.4.5.�OZB�naar�150%�van�het�landelijk�gemiddelde
De artikel 12 inspecteur heeft het volgende geconcludeerd in zijn artikel 12 rapport voor de gemeente
Vlissingen over het jaar 2015:

Vlissingen dient het gemiddelde belastingtarief voor het onderdeel OZB vooralsnog te verhogen naar 150% van het
landelijk gemiddelde in 2020, waarbij Vlissingen voor de jaren 2017 tot en met 2020 jaarlijks streeft naar een over
de resterende jaren tot en met 2020 gelijk stijgingspercentage van het gemiddelde OZB-belastingtarief. Indien de
uitkomst van het onderzoek naar de historie van het project Scheldekwartier daartoe aanleiding geeft kan deze extra
verhoging van gemiddeld 140% naar 150% in het volgende artikel 12-rapport opnieuw worden beoordeeld.

In 2015 zit Vlissingen op 135% van het landelijk gemiddelde. In de Programmabegroting 2016 is het
OZB tarief gelijk gehouden aan het tarief van 2015. Hierdoor komt Vlissingen in 2016 op basis van een
inschatting uit op 133% van het landelijk gemiddelde in 2016. Hierdoor is de jaarlijkse stijging ten opzichte
van het landelijke gemiddelde circa 3,2% (12,8% / 4 jaar).

Daarnaast wordt rekening gehouden met een gemiddelde landelijke jaarlijkse stijging van 1% (in feite
inflatie) waardoor de jaarlijkse stijging in totaal uitkomt op 4,2%.

In deze Kadernota is het financiële effect van de jaarlijkse stijging van het OZB tarief met 4,25% voor de
jaren 2017 t/m 2020 verwerkt. De verhoging betekent – volgens de huidige gegevens - dat een Vlissinger die
nu gemiddeld jaarlijks € 206,- OZB betaalt, in 2020 gemiddeld tussen de € 228,- en
€ 232,- betaalt.

2.4.6.�Ombuigingsvoorstellen�nader�uit�te�werken
Naar aanleiding van de clustervergelijkingen zijn een aantal bezuinigingsmogelijkheden benoemd die
nadere uitwerking behoeven. Deze bezuiningingsmogelijkheden kennen ieder een eigen tijdspad. De
verwerking in de gemeentelijke begroting vindt plaats op het moment van vaststelling van het betreffende
plan van aanpak.

2.4.7.�Beoordelingen�investeringen�2014�en�eerder�op�onuitstelbaar�en�onontkoombaar
De nog niet tot uitvoer gebrachte investeringen van 2014 en eerder zijn gezien de huidige financiële
situatie opnieuw beoordeeld. Hierbij is aandacht gegeven aan het O&O (Onuitstelbaar en Onontkoombaar)
criterium. Als gevolg hiervan zijn enkele investeringen geschrapt, waaronder Stadsvernieuwing onrendabele
projecten uit 2009, 2011 en 2013 voor in totaal € 704.000 en materieel strand voor € 120.000. Het
structurele voordeel als gevolg van lagere kapitaallasten is in deze Kadernota verwerkt. Daarnaast zijn er nog
een aantal investeringen die nog beoordeeld moeten worden.
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2.5 Financiële�uitgangspunten

In onderstaand overzicht zijn de effecten opgenomen van de financiële uitgangspunten. De belangrijkste
wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2016 is de verlaging van het inflatiepercentage van 1%
naar 0,6%. Tevens is het interne rentepercentage op 4% (vorig jaar 4%)gesteld.

bedragen�*�€�1.000 2017 2018 2019 2020

2.5.1 Inflatie materiële budgetten -37 -34 -31 -45

2.5.2 VZG richtlijn GR/subsidies 40 50 88 -25

2.5.3 Inflatie salarissen -190 -640 -1.100 -1.560

2.5.4 Inflatie belastingen 23 47 14 93

2.5.5 Inflatie overige inkomsten -18 -18 -77 -48

Totaal -182 -595 -1.106 -1.585

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst
(voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst
(nadeel)

2.5.1�Inflatie�materiële�budgetten
Voor de indexering van de materiële budgetten wordt rekening gehouden met een inflatie van 0,6% voor
de jaarschijf 2017. Voor de meerjarenraming 2018 -2020 wordt uitgegaan van een inflatie van +1% op basis
van het CPI.

2.5.2�VZG�richtlijn�Gemeenschappelijke�Regelingen�en�subsdidies
Voor de indexering van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen wordt voor 2017 de VZG richtlijn
gevolgd (dit is -/- 1%) en bestaat uit -/- 2% taakstellende bezuiniging en +1% indexatie. Voor jaarschijf 2018
en verder wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van +1%. Voor de subsidiëringen van stichtingen en
instellingen wordt deze richtlijn eveneens gevolgd.

2.5.3�Inflatie�salarissen
Voor de ontwikkeling van de loonkosten wordt uitgegaan van een ontwikkeling van +1% voor de jaarschijf
2017 (inflatie en periodieke verhoging). Voor de jaren 2018 en verder wordt uitgegaan van een jaarlijkse
ontwikkeling van + 2% (indexatie + periodieke verhogingen).

2.5.4�Inflatie�belastingen�jaarlijks
Voor de verhoging van de OZB tarieven, de overige gemeentelijke belastingen en de leges wordt uitgegaan
van een jaarlijkse verhoging op basis van de ConsumentenPrijsIndexcijfers (CPI). Op basis van de
ontwikkeling van het CPI wordt voor de begroting 2017-2020 en jaarschijf 2017 gerekend met 0,6%. Het
uiteindelijke percentage voor 2017 wordt opgenomen in de belastingverordeningen 2017 en is gebaseerd
op de periode augustus 2015 tot en met juli 2016. Voor de meerjarenbegroting 2017 - 2019 wordt gerekend
met een indexatie van + 1%.

2.5.5�Inflatie�overige�inkomsten
De huren van welzijn- en sportaccommodaties voor de periode 2017 - 2020 worden tenminste verhoogd
met de in de huurovereenkomsten opgenomen indexering. Uitgangspunt is dat altijd geïndexeerd wordt,
tenzij anders overeengekomen. Daar waar huurovereenkomsten aflopen, is het uitgangspunt voor nieuwe
overeenkomsten dat indexering van toepassing is.
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2.6 Investeringsplanning�2017�-2020

bedragen�*�€�1.000 2017 2018 2019 2020

Omschrijving

Programma�2�Gezond�en�Wel

Voorbereidingskrediet sporthal Baskensburg - 100 - -

Renovatie van gras- en kunstvelden, sportvloeren e.d. - 280 - -

Investering kunstgrasveld Ritthem - 140 - -

Materieel 140 245 - 45

Vernieuwen kozijnen sportzaal van Duijvenvoorde - - 15 -

Renovatie loods sportcomplex Souburg - - 20 -

Renovatie / Nieuwbouw sporthal Baskensburg - - - 1.400

Totaal�Programma�2�Gezond�en�Wel 140 765 35 1.445

Programma�3�De�Lerende�Stad - - - -

Brede school Scheldekwartier - - - p.m.

Totaal�Programma�3�De�Lerende�Stad - - - -

Programma�4�ruimtelijk�ontwikkelen

Stadvernieuwing projecten 700 500 500 -

Marinierskazerne 1.129 1.150 - -

Totaal�Programma�4�ruimtelijk�ontwikkelen 1.829 1.650 500 -

Programma�5�Wonen�in�diversiteit

Woning verbetering ouderenhuisvesting 60 60 60 -

Woningverbetering praticuliere woningen 50 50 50 -

Vervanging vergunningenapplicatie - 60 - -

Totaal�Programma�5�Wonen�in�diversiteit 110 170 110 -

Programma�6�Bruikbaarheid�openbare�ruimte

Riolering VGRP 4.879 4.879 4.879 4.879

Vervanging pomp- en rioolgemaal 50 50 50 50

Ondergrondse opslag 130 130 130 130

Urnenmuur Souburg 60 - - -

Aanpassing begraafcapaciteit 100 - 100 -

vervangen zitelementen voornamelijk Boulevards 80 - - -

Renovatie waterpartij Walstraat - 77 - -

Materieel 360 480 245 180

Totaal�Programma�6�Bruikbaarheid�openbare
ruimte

5.659 5.616 5.404 5.239



2. FINANCIEEL�MEERJARENPERSPECTIEF�2017
-2020

15

bedragen�*�€�1.000 2017 2018 2019 2020

Programma�8�Bereikbaarheid

Materieel - - 185 -

VRI installaties - 180 - -

Herinrichtingen

Vergroting capaciteit Sloeweg (BDU) - - p.m. -

Coosje Buskenstraat / Boulevard Bankert (oprit
boulevards)

- - 450 -

Promenade boulevards Evertsen en Bankert - - - p.m.

Rotonde Koudekerkseweg - Sloeweg - - - p.m.

Oude Veerhavenweg – Prins Hendrikweg (Kenniswerf) - - - p.m.

Voltaweg – Marconiweg (Kenniswerf) 100 - - -

Totaal�Programma�8�Bereikbaarheid 100 180 635 -

Programma�10�Toerisme�en�Economie

Toegankelijkheid en gebruik Badstrand 70 - - -

Materieel - 60 - -

Totaal�Programma�10�Toerisme�en�Economie 70 60 - -

TOTAAL�INVESTERINGEN 7.908 8.440 6.684 6.684

waarvan�riolering 4.929 4.929 4.929 4.929

waarvan�marinierskazerne 1.129 1.150 - -

waarvan�overige 1.850 2.362 1.755 1.755
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