
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Financiële Paragraaf 

CDA ’s-Hertogenbosch 

 

 
Algemeen Financieel Beleid 

· Zowel de jaarlijkse begro�ng als de meerjarenbegro�ng moeten sluitend zijn.  

· Structurele uitgaven moeten in beginsel door structurele inkomsten worden bekos�gd.  

· Met gesubsidieerde instellingen worden vooraf op basis van meetbare doelstellingen heldere budgetafspraken gemaakt over de ui t te voeren taken.  

· Grote trajecten worden aanbesteed - lokaal als het kan - en er wordt na een uitgebreide kostencalcula�e, zorgvuldig op toegezien dat de kosten 
beheersbaar blijven. 

 
Dekkingsvoorstellen 

· In het gemeentelijk takenpakket dient de gemeentelijke organisa�e door een produc�viteits - en efficiencyverbetering, een taakstelling van 1% per 
jaar in de capaciteit te realiseren. Dit betekent 4% in de komende collegeperiode van 4 jaar. Indien het takenpakket van de gemeente in de komende 
periode wijzigt, daalt of s�jgt de omvang navenant. 

· Alle gelden die de gemeente van het Rijk krijgt om aan de WMO en het Sociaal Domein te besteden, besteden wij ook aan deze domeinen. 

· Grote programma’s binnen de gemeente die ouder zijn dan 6 jaar worden opnieuw bekeken en beoordeeld.  

 
Belastingen 

· Lastens�jgingen voor de burgers en bedrijven worden zoveel mogelijk tegengegaan. Dit betekent dat hogere uitgaven of tekorten op de eerste plaats 
worden gedekt door nieuw voor oud, verbetering van de efficiency en besparingen in het eigen ambtenaren apparaat.  

· De hondenbelas�ng schaffen we af. 

· Het CDA kiest voor lastenverlich�ng voor het MKB. De OZB voor bedrijven moet omlaag rich�ng het gemiddelde van de Brabantse steden. De 
opbrengst van de Onroerende Zaak Belas�ng (OZB) voor bewoners blij� gelijk aan die van het jaar daarvoor ( rekening houdend met infla�e en 
uitbreiding).  

 

Het kasboekje van ’s-Hertogenbosch moet op orde zijn om te 

kunnen doen wat we willen doen. Dat is onze 

verantwoordelijkheid.  

Dat betekent dat we investeren in nieuwe zaken, zoals dat in het 

programma staat. Dat betekent ook keuzes maken. Daar lopen 

we als CDA niet voor weg. 
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