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Begroting 2016: Weesp staat voor
bezuinigingsuitdaging
De begroting 2016 van de gemeente Weesp is klaar om besproken te worden in de commissie
Algemene Zaken en de gemeenteraadsvergadering. In de begroting 2016 is een
bezuinigingsoperatie opgenomen om komend jaar structureel een bedrag van één miljoen te
bezuinigen. Dit tekort komt onder andere door de kapitaallasten van de sportaccommodaties die
niet meer ten laste van de grondexploitatie Papeveld gebracht kunnen worden, het wegvallen
van de bijdrage van Muiden voor ICT kosten en hogere kosten van Sociale Zaken.
Kadernota opgesteld met bezuinigingsopties
In de eerste helft van dit jaar is door een werkgroep, bestaande uit raadsleden en ambtenaren,
een kadernota opgesteld waarin diverse bezuinigingsopties zijn uitgewerkt. In juni is deze
kadernota door de raad vastgesteld. Deze kadernota is uitgangspunt geweest voor het opstellen
van de begroting. Een belangrijke bezuinigingsoptie is het verhogen van de inkomsten door het
heffen van precario op ondergrondse kabels en leidingen.
Wethouder Financiën Joop Overmars: “Het was een pittige opgave om alle reguliere lasten in de
begroting in te passen. Met name het gedeeltelijk niet realiseren van de voorgenomen
bezuiniging op de uitvoeringslasten Sociale Zaken en het verlies van Muiden (Weesp gaf
uitvoering aan de ICT voor de gemeente Muiden) heeft ons op een miljoen euro achterstand
gezet. Deze lasten moeten allemaal opgenomen worden in de begroting. Daarbij komt nog dat de
algemene uitkering vanuit het Rijk juist minder is terwijl onze kosten niet lager worden maar
eerder stijgen. In 2015 was deze uitkering fors minder, in 2016 weer iets meer maar nog steeds
flink onder het niveau van 2014.
Daar komt bij dat ook de uitkering van het Rijk ten behoeve van de nieuwe taken van het sociaal
domein lager is geworden. Deze inkomstenverlaging neemt de komende jaren verder toe. Deze
bezuiniging wordt één op één doorbelast op de nieuwe taken in het sociaal domein.
Kortom dit betekent dat er vrijwel geen ruimte is voor eventuele nieuwe wensen. Het is een flinke
uitdaging geweest om de begroting sluitend te krijgen. Er is een klein begrotingsoverschot, maar
voor 2015 is al bekend dat we dit jaar afsluiten met een tekort van 1 á 1,5 miljoen.”

Besluitvormingsproces
De Programmabegroting 2016 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden door het
college van B&W. De commissievergadering over de Programmabegroting 2016 staat gepland op
28 oktober 2015. De behandeling in de raad is op 5 november 2015. Alle bijeenkomsten zijn
openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom. De begroting ligt vanaf heden ter inzage op
het stadskantoor en op de gemeentelijke website: www.weesp.nl/begroting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie & Voorlichting van
gemeente Weesp.
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