
Bijlage B: Raamkrediet 

In de praktijk kan het voorkomen dat ambtelijke of bestuurlijke initiatieven met betrekking tot 

nieuwe beleidsplannen formeel niet nader kunnen worden uitgewerkt omdat de benodigde financiële 

middelen ontbreken om eigen uren te kunnen verantwoorden en/of eventuele noodzakelijke kosten 

van in te huren derden te kunnen verantwoorden. 

 

Door de raad is eenmalig een raamkrediet beschikbaar gesteld van € 100.000 om 

voorbereidingskosten ten behoeve van in de loop van het jaar opgekomen initiatieven (plannen, 

projecten en investeringen) te kunnen verantwoorden. Er worden vooralsnog geen kapitaallasten 

geraamd omdat deze afhankelijk zijn van de daadwerkelijke invulling van de diverse projecten. Er 

vindt wel rentetoerekening plaats. 

 

Ten aanzien van het raamkrediet worden de volgende regels in acht genomen: 

1. Alleen het college van burgemeester en wethouders kan besluiten om ten laste van het 

raamkrediet afzonderlijk te benoemen stelposten aan te wijzen tot een maximum van € 

25.000per stelpost/project. 

2. De door het college aan te wijzen stelposten kunnen alleen betrekking hebben op 

voorbereidingskosten voor plannen, projecten en beoogde investeringen en die betrekking 

hebben op zogenaamd “nieuw beleid” waarbij er een redelijke veronderstelling moet zijn dat 

er ook daadwerkelijk een (voorbereidings)krediet aan de raad gevraagd zal worden. 

3. Aan ieder B&W-besluit tot het aanwijzen van een stelpost ten laste van het raamkrediet moet 

een globale indicatie ten grondslag liggen wat wordt nagestreefd op basis waarvan een 

afweging kan plaatsvinden. 

4. In het collegebesluit tot het aanwijzen van een stelpost worden naast het maximumbedrag 

tevens de verantwoordelijke portefeuillehouder en de budget-houder voor het betreffende 

project aangewezen. Het collegebesluit wordt ter kennisname gebracht aan de betrokken 

commissie. De directeur met portefeuille Financien en Control is aangewezen als 

budgethouder van het raamkrediet. 

5. De te ramen voorbereidingskosten hebben in hoofdzaak betrekking op kosten eigen 

personeel of kosten in te huren personeel van derden. 

6. Als door de raad een definitief besluit wordt genomen tot verdere uitvoering/ 

uitwerking/kredietvotering dan worden de voorbereidingskosten van de betreffende stelpost 

daarin verdisconteerd; de betreffende raming van de stelpost vloeit weer terug naar het 

raamkrediet. Indien kredietvotering achterwege blijft, komt het bedrag van de raming ten 

laste van de exploitatie.  

 


