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Programmabegroting 2018 
 
De programmabegroting 2018 is gereed. Leusden heeft een digitale begroting. De link naar de begroting vindt u hier. 
 
In deze app kunt u de begroting 2018 van Leusden inzien. In het hoofdscherm treft u de volgende onderdelen aan: 
 
Aanbieding van de begroting 
- Introductie door de wethouder financiën: klik op de pijl in het rondje linksboven om de video te starten 
- De officiële aanbieding door het college: klik op ‘Aanbieding’, dat is het eerste blokje onder ‘Inhoud’ 
 
Domeinen: Bestuur, Leefomgeving, Samenleving, Ruimte   
De domeinen (voorheen programma’s) vormen het beleidsinhoudelijke deel van de begroting. Hier vermelden we o.a. wat 
we in het begrotingsjaar willen bereiken. Er zijn vier domeinen die allemaal op dezelfde manier zijn ingedeeld. Als u op een 
domein klikt dan ziet u (van boven naar beneden): 
- Een introductie van het domein door de portefeuillehouder: klik op de pijl in het rondje linksboven om de video te 

starten; 
- Een korte omschrijving van het domein, de onderdelen waaruit het domein bestaat en ambities hiermee.  

Per onderdeel/ambitie is er de mogelijkheid om door te klikken. Vermeld worden: de context en achtergrond, de 
gemeentelijke doelstellingen en de relevante beleidsnotities (te raadplegen door er op te klikken). Vervolgens kunt u 
nog verder doorklikken naar de doelstellingen (wat willen we bereiken? met wie werken we samen?) en naar de 
activiteiten (wat gaan we daarvoor doen?) 

- Een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van het domein in meerjarenperspectief (wat mag het kosten?), 
de specificatie per taakveld en saldo van de taakvelden, nieuw beleid dat het college voorstelt, en de BBV indicatoren.  
 

Overhead en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
In het overzicht ‘Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’ worden financiële middelen geraamd die niet specifiek aan 
een domein zijn toe te rekenen, zoals de algemene uitkering  en de OZB-opbrengst. Ook is hier de raming voor onvoorziene 
uitgaven opgenomen. Het onderdeel ‘Overhead’ is vanaf 2017 verplicht op grond van het BBV, en geeft een centraal 
overzicht van de overheadkosten. 
 
Een grafisch overzicht van de totale uitgaven en inkomsten van de gemeente 
Dit overzicht geeft de totale omzet weer van de gemeente in het begrotingsjaar.  
 
Het tabblad ‘Meer’ 
Dit tabblad staat rechtsboven in het hoofdscherm. Door hier op te klikken kunt u bij ‘Selecteer een begroting’ switchen naar 
stukken van voorgaande jaren (begroting, kadernota, voorjaarsnota). Ook vindt u hier de paragrafen A t/m H, de financiële 
begroting waaronder de uiteenzetting van de financiële positie, en bijlagen zoals ‘nieuw beleid’ en het meerjarig 
investeringsprogramma.  
 
Buttons voor: Home, Programma’s, Activiteiten, en zoekfunctie 
Deze buttons staan in de balk helemaal bovenaan het hoofdscherm. Hiermee kunt u snel naar andere programma’s gaan, 
activiteiten filteren naar portefeuillehouder, en gebruik maken van de algemene zoekfunctie.  
 
Delen via social media 
Voor het overige bevat de app een interactieve component. Helemaal onderaan het scherm kunt u de webpagina delen via 
Facebook, Twitter, LinkedIn. 
 

https://leusden.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2018-

