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Sluitende begroting 2018 met ruimte voor de toekomst
Financieel gezonde gemeente
Ambities 'Sluis verbindt' grotendeels gerealiseerd
Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
Het gemeentelijke huishoudboekje is op orde. De financiën zijn in evenwicht. Een aanzienlijk deel
van de ambities is gerealiseerd. Er is voor 2018 financiële ruimte om nieuwe zaken op te pakken,
hoewel het uiteraard noodzakelijk blijft om keuzes te maken. Ook het meerjarenperspectief is
positief. Dit betekent dat er ook na de gemeenteraadsverkiezingen ruimte is voor nieuwe keuzes
en nieuw beleid. Dit constateert het college van Burgemeester en Wethouders bij de presentatie
van de begroting 2018. Daarmee zijn de belangrijkste doelstellingen van het coalitieakkoord 'Sluis
verbindt' bereikt.
Kadernota en gemeentefonds
Leidraad voor de begroting zijn het coalitieakkoord 'Sluis verbindt' en de kadernota 2018-2021 die de
gemeenteraad op 29 juni jl. vaststelde. De keuzes die bij de kadernota zijn gemaakt, vormen het
uitgangspunt voor deze begroting. Denk hierbij aan o.a. onderhoud van wegen, vervanging van
strandposten en materieel strandbewaking, restauratie Sint Baafskerk, renovatie hertenpark Sluis en
fietsvoorzieningen. In het voorstel van het college aan de raad wordt verder rekening gehouden met een
onvermijdelijke ontwikkelingen zoals o.a. de verhoging van de bijdragen aan de VRZ en de RUD en
hogere personeelslasten (cao). De septembercirculaire is beleidsarm. De meerjarige effecten daarvan
zijn dan ook beperkt.
Meerjarenperspectief en nieuwe ontwikkelingen
De financiële vertaling in het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit.
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onvermijdelijke ontwikkelingen:
- structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2017
- bluswatervoorzieningen
- bijdrage aan de RUD
- bijdrage aan de VRZ
- doorbetaling uitkering WHW aan waterschap
- personeelslasten (cao en functiewaardering)
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Uitgangspunt hierbij is dat de resterende budgettaire ruimte niet overschreden mag worden. Het college
wil deze ruimte in de eerste plaats inzetten voor de uitwerking van:
• het amendement dat is aangenomen tijdens de behandeling van de kadernota op 29 juni jl met daarin
de ruiterpaden, het masterplan Nieuwvliet en het strandje bij Hoofdplaat;
• de kustschool
Bij de begroting 2018 hoort een bijlage met toekomstige ontwikkelingen waarmee in de begroting en het
meerjarenperspectief nog geen rekening is gehouden. Dit laat zien dat er nog altijd keuzes gemaakt
moeten worden om de financiën in evenwicht te houden. De begroting is sluitend met budgettaire ruimte
voor de komende jaren. Dit biedt ruimte voor nieuwe keuzes in de nieuwe bestuursperiode.
Lokale lasten
Wat betekent dit voor de portemonnee van de burger? In de (meerjaren)begroting 2018-2021 is
uitgegaan van een trendmatige aanpassing van de tarieven om loon- en prijsstijgingen op te kunnen
vangen. Voor onroerende zakenbelasting (ozb) betekent dit in 2018 een tariefsstijging van 2%. De
forensenbelasting (4%) en toeristenbelasting (gedifferentieerde tarieven) stijgen. Door deze combinatie
van maatregelen wordt de lastendruk beter verdeeld over bewoners, forensen en toeristen. De
rioolheffing gaat volgend jaar met 2,5% omhoog. De tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen volgend
jaar met 10% als gevolg van een aanbestedingsvoordeel maar zullen de komende jaren de inflatie
volgen.
Besluitvorming
Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stukken die het college
vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op dinsdag
31 oktober a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 9 november a.s. om
19.30 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis.

