Ministerie van Financiën
The Minic
Handelsperiode 127

BEGROTING
HANDELSPERIODE 127
In dit document treft u een toelichting aan op de begroting voor
handelsperiode 127.

INHOUDSOPGAVE
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................................................................... 1
Wat is er gewijzigd? ..................................................................................................................................................................... 1
Hoe werkt het? ............................................................................................................................................................................... 1
Voorbeeld ...................................................................................................................................................................................... 2
Overzicht begroting .......................................................................................................................................................................... 2
Stadsbudgetten ................................................................................................................................................................................... 3
Voorbeeld ...................................................................................................................................................................................... 3
Loon en onkosten ............................................................................................................................................................................... 4
Loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 4
Onkosten ............................................................................................................................................................................................ 4
Subsidies.................................................................................................................................................................................................. 5
Verdeling per stad ............................................................................................................................................................................. 6

INLEIDING

Inleiding
In de 61e handelsperiode had ik de eer om als Minister van Financiën in het kabinet te worden
geïnstalleerd. In die tijd was het gangbaar dat de Minister een aantal budgetcriteria opstelde en
de steden toetste aan de hand van deze criteria. Scoorden zij goed op de criteria, dan ontvangen
ze meer budget. Scoorden ze slecht, dan ontvingen ze minder budget.
Daarnaast werd er geoordeeld op basis van het beleid van vorige handelsperiode, aangezien er
met de gekozen criteria ook werd teruggekeken naar de score van voorgaande handelsperiode.
Een slechts presterende burgemeester op de gekozen criteria van een periode zorgde daarmee
voor een nadelige start de periode daarna.
De tijden van echte begrotingen liggen echter ver achter ons. De afgelopen ronde moest het
Parlement genoegen nemen met een volledig afwezige, dan wel zeer uitgeklede vorm van een
begroting. Dat is spijtig, omdat begrotingen juist een enorm goed middel zijn om te beoordelen
hoe goed Cyberië er financieel voorstaat, en tevens omdat het de handelsactiviteit uitstekend in
beeld brengt.
De begrotingssystematiek die ik in periode 61 introduceerde, is tijdens de periodes 62, 64, 65 en
66 (door lindapinda86) verfijnd. In periode 76 is de systematiek voor het laatste gebruikt. En nu,
handelsperiode 127, wordt het systeem geherintroduceerd na lange afwezigheid van enige vorm
van begroten. De systematiek is her en der wat bijgewerkt, maar is in essentie nog geheel
aanwezig.

WAT IS ER GEWIJZIGD?
Voorheen werd er iedere week, op zaterdag, een begrotingsronde gedaan. Deze interval is in de
huidige tijd niet meer realistisch. Er is daarom gekozen voor een interval van drie keer 3 dagen en
drie keer 4 dagen. Op deze manier blijft de werkomvang voor het ministerie acceptabel, en wordt
tevens voorkomen dat steden lang zonder budget blijven zitten.
Tevens zijn geen van budgetcriteria nog afhankelijk van het aantal inwoners (de zogenaamde
relatieve budgetcriteria). Alle criteria worden gemeten in absolute cijfers.

HOE WERKT HET?
Iedere burgemeester heeft de mogelijkheid om vijf budgetcriteria uit te kiezen. Een
burgemeester kan dus zelf bepalen waar hij zijn beleid op gaat richten, en kan bijbehorende
criteria kiezen. De vijf criteria dienen samen 100% op te leveren. Het kiezen van vijf criteria met
een weging van 25% is in principe niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat de keuzevrijheid
maximaal is, mag het wegingspercentage van ieder criterium met 5% worden verhoogd, dan wel
verlaagd.
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Onderstaand staan alle criteria met het bijbehorende wegingspercentage.














Aantal winkels
Aantal parkeerplaatsen
Aantal parken
Aantal wegkavels
Aantal monumenten
Aantal ziekenhuizen
Aantal banken
Aantal clubs
Aantal havens
Aantal actieven
Gemiddelde kavelstaat
Aantal huizen
Aantal garages

25%
25%
25%
25%
15%
15%
5%
5%
5%
30%
30%
20%
20%

Voor criminaliteit (diefstallen) wordt 10% van het beschikbare budget van die week
vermenigvuldigd met het scoringspercentage en dit komt in aftrek op het budget van die week.
Voorbeeld
Een burgemeester kiest voor de volgende criteria:






Aantal winkels
Aantal parkeerplaatsen
Aantal parken
Aantal wegkavels
Aantal monumenten

25%
25%
25%
25%
15%

Het totaal van het wegingspercentage komt nu op 115%. Dat is 15% te veel. Deze burgemeester
kan er nu voor kiezen om de percentages op aantal winkel, parkeerplaatsen en parken met 5% te
verlagen. Hij mag er ook voor kiezen om daarnaast het percentage op aantal wegkavels met 5% te
verlagen en deze bij het aantal monumenten toe te voegen. Dat zou de volgende verdeling
opleveren:






Aantal winkels
Aantal parkeerplaatsen
Aantal parken
Aantal wegkavels
Aantal monumenten

20%
20%
20%
20%
20%

(-/- 5%)
(-/- 5%)
(-/- 5%)
(-/- 5%)
(+/+ 5%)

De burgemeester komt nu uit op 100% en heeft daarmee een verdeling conform de regels
opgesteld. Burgemeesters kunnen eenmaal gekozen criteria later niet meer veranderen.
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Overzicht begroting
Het eerste tabblad van de begroting toont een totaaloverzicht van de begrote en de werkelijke
inkomsten en uitgaven van Cyberië gedurende handelsperiode 127. In totaal is er 2.081.000 I-Shell
aan inkomsten begroot, en 2.056.900 I-Shell aan uitgaven.
Zoals eerder vermeld, zullen er zes budgetrondes zijn. In totaal is er 1 miljoen I-Shell beschikbaar
voor de steden.
Budgetverdeling dag 3

100.000

Budgetverdeling dag 6

100.000

Budgetverdeling dag 9

150.000

Budgetverdeling dag 13

200.000

Budgetverdeling dag 17

250.000

Budgetverdeling dag 21

200.000

Totaal

1.000.000

Gedurende de handelsperiode zullen ook de overzichten van de verschillende budgetverdelingen
en de werkelijke inkomsten en uitgaven aan het overzicht worden toegevoegd. Na afloop van de
handelsperiode geeft de begroting een totaaloverzicht van de handelsperiode.
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Stadsbudgetten
Het tweede (set van) tabblad dat u tegenkomt in de begroting zijn de tabbladen ‘dag X’. Voor
ieder van de zes budgetverdelingen zijn aparte tabbladen aangemaakt. In het overzicht zal
worden vermeld wat op dat moment de inkomsten en uitgaven van Cyberië bedragen, ná uitkering
van stadsbudgetten, salarissen, vergoedingen, subsidies en eventuele andere uitgaven.
Tevens maakt ieder tabblad inzichtelijk welke statistieken zijn gebruikt bij het opstellen van de
budgetten voor de steden. Aan de hand van deze statistieken, de gekozen criteria en de (gekozen)
wegingspercentages, zal voor iedere stad het budget worden berekend. Er volgt tevens een aftrek
voor het aantal diefstallen. Het saldo wordt gepresenteerd onder ‘budget’ bij iedere stad.
Indien het verdiende budget van alle steden samen hoger ligt dan het beschikbare budget voor die
uitkeringsronde, zal er een correctie worden toegepast in de kolom ‘correctie’. De correctie
wordt gemaakt naar de verhouding van het ontvangen budget.
Voorbeeld
Eurodam, Kronenburg en Zwollar hebben ieder recht op 10.000 I-Shell. Roebelarendsveen heeft
recht op 20.000 I-Shell. In totaal is 40.000 I-Shell beschikbaar. Dit betekent dat er 10.000 I-Shell
gecorrigeerd moet worden. Roebelarendsveen heeft twee keer zoveel recht als de andere steden,
en draagt dus twee keer zo veel van de correctie:





Eurodam:
Kronenburg:
Zwollar:
Roebelarendsveen:

10.000
10.000
10.000
20.000

-/- 2.000
-/- 2.000
-/- 2.000
-/- 4.000

Uiterst rechts op ieder tabblad treft u een uitsplitsing aan van de berekende budgetten per stad.
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Loon en onkosten
In dit overzicht treft u alle medewerkers aan volgens de Cyberische wet recht hebben op salaris.
Bij het begroten wordt uitgegaan van een bepaald aantal loongerechtigden, maar worden nog
geen namen ingegeven. Wanneer medewerkers bekend worden, worden de namen in het overzicht
toegevoegd.
Er is ruimte voor meer medewerkers dan begroot (bijvoorbeeld bij ontslag en vervanging): de
begroting past zich hier automatisch op aan.

LOONKOSTEN
Voor de beroepen wordt het volgende aantal medewerkers aangehouden:







Examinator
3
FCS
2
Rechter
4
Openbaar Aanklager 1
Bodyguard
3
Officer
12

De aantallen voor het nationaal bestuur zijn als volgt:




President
Minister
Parlementslid

1
3
9

Aangenomen wordt dat alle loongerechtigden 21 dagen in dienst zijn.

ONKOSTEN
Naast salarisbetalingen wordt ook rekening gehouden met prestatiebonussen die diverse
medewerkers genieten. Tevens zijn er kosten begroot voor de ministeries voor bijvoorbeeld de
bouw van clubs.
Voor examinatoren zijn in totaal dertig examens begroot. Voor rechters zijn acht rechtszaken
begroot. Voor de bodyguards is 2.000 I-Shell per bodyguard aan diverse onkosten begroot.
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Subsidies
Voor alle inwoners van Cyberië zijn specifieke subsidies beschikbaar. In plaats van grote bedragen
voor een zeer beperkt aantal prestaties (recent voor de bouw van stenen winkels en megastores)
is gekozen voor een brede selectie aan subsidiemogelijkheden. Voor iedere inwoner is maximaal
2.500 I-Shell beschikbaar. De subsidie kan op de volgende manier worden verkregen:
Categorie

Subsidie

Uitgaven (ISH)

Megastore

750

15.000

Stenen winkel

500

20.000

Beveiliging

150

9.000

Haven

1.000

2.000

Huis

100

4.000

Kogelvrij vest

125

25.000

2.500

75.000

Totaal

Indien aan iedere categorie één keer wordt voldaan, wordt de maximale subsidie uitgekeerd. Het
is echter ook mogelijk om meerdere keren subsidie aan te vragen voor eenzelfde categorie. Indien
je in twee stenen winkels een alarm hangt, bedraagt de totale subsidie 1.600 I-Shell:







stenen winkel 1
stenen winkel 2
camera stenen winkel 1
camera stenen winkel 2
alarm stenen winkel 1
alarm stenen winkel 2

500 I-Shell
500 I-Shell
150 I-Shell
150 I-Shell
150 I-Shell
150 I-Shell

Subsidies hoeven niet ineens te worden aangevraagd, maar kunnen door aanvullende aanvragen
worden ingediend. Indien er 75.000 I-Shell aan subsidies is uitgekeerd, zullen aanvragen niet
langer worden gehonoreerd.
In de begroting zal steeds een actueel overzicht worden bijgehouden van de reeds verstrekte
subsidies.
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Verdeling per stad
In dit laatste tabblad is een overzicht te vinden van de gekozen criteria per stad en het daarbij
gekozen wegingspercentage. Tevens zijn de reeds vermelde richtlijnen bij het kiezen van de
criteria en de percentages weergegeven:








Wegingscriteria mogen met 5% worden verhoogd of verlaagd;
Wegingspercentages mogen niet onderling geruild worden;
Kavelstaat en aantal parken mogen niet beide worden opgevoerd;
Er dienen vijf criteria opgegeven te worden, samen 100%;
Criteria dienen 48 uur na aanvang van de ronde doorgegeven te zijn;
Opgegeven criteria mogen niet meer gewijzigd worden ;
Indien een burgemeester niet tijdig of onjuiste criteria doorgeeft, zal de Minister van
Financiën zelf criteria kiezen, dan wel de gekozen criteria zo aanpassen dat deze conform
de geldende regels is.

Deze regels zorgen ervoor dat bepaalde steden met hun strategische keuze geen te groot voordeel
kunnen bepalen uit de gegeven mogelijkheden. Daarnaast worden er enkele logische voorwaarden
gesteld om de begroting tijdig aan te kunnen leveren en het systeem werkbaar te houden.
Met vriendelijke groet,

Minister van Financiën
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