Agendapunt nr.: 5

Raadsvoorstel
Onderwerp:
Begrotingswijziging
Datum voorstel:
24 oktober 2018
Vergaderdatum:
6 november 2018
Registratienr.:
080- 2018
Opsteller:
D. de Laat
Portefeuillehouder:
Wethouder F. Rombouts
Voorstel
Te besluiten om:
a. het incidentele begrotingssaldo over 2018 met € 139.065 en over 2019 met € 5.000 te
verhogen, en
b. de structurele begrotingssaldo over 2018 met € 201.218 te verlagen.
Inleiding
De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De
voorstellen voor de raadsvergadering van 6 november 2018 zijn in dit voorstel voor zover nodig
financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de
vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald.

Beoogd doel
Uw raad inzicht te geven in het huidige structurele en incidentele begrotingssaldo.

Argumenten
Mutatie uit concept-raadsvoorstellen:
e
2 bestuursrapportage 2018
e
Uit de 2 bestuursrapportage 2018 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op
het jaar 2018, maar ook al op de zojuist vastgestelde begroting 2019-2022. Deze zijn in dit voorstel
meegenomen.
Mutaties uit collegevoorstellen:
Er zijn geen mutaties uit collegevoorstellen.

Consequenties
De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen.
e

Incidenteel 2018
Incidenteel 2019

€ 139.065
€ 5.000

2 bestuursrapportage 2018
e
2 bestuursrapportage 2018

Structureel 2018

-/- € 201.218

2 bestuursrapportage 2018

e

Financiën
In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte
weergegeven.
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Saldo obv
begroting
2018-2021
Bedragen in €
2018

Saldo obv begroting 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Verloop begrotingsruimte structureel
Saldo na raad 23 oktober 2018
Saldo programmabegroting 2019-2022
2e bestuursrapportage 2018

-201.218

44.056
0

-83.650
0

-234.585
0

-82.140
0

Saldo na raad 6 november 2018

-137.383

44.056

-83.650

-234.585

-82.140

139.065

-393.237
5.000

-305.314
0

-240.000
0

-30.000
0

24.106

-388.237

-305.314

-240.000

-30.000

Verloop begrotingsruimte incidenteel
Saldo na raad 23 oktober 2018
Saldo programmabegroting 2019-2022
2e bestuursrapportage 2018
Saldo na raad 6 november 2018
Budgetruimte onvoorziene uitgaven
Saldo na raad 23 oktober 2018
Saldo na raad 6 november 2018

63.835

-114.959

50.000
0
50.000

Communicatie
Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Burgerparticipatie
De begrotingswijziging is “slechts” het resultaat van inhoudelijke besluiten. Burgerparticipatie vindt zo
nodig plaats bij de voorbereiding van het inhoudelijke besluit dat de oorzaak vormt van een besluit tot
wijziging van de begroting.

Vervolg
Nvt.
Bijlagen
Concept raadsbesluit.
Ter inzage
N.v.t.

het college van burgemeester en wethouders,

T. Thijs
secretaris (wnd.)
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J. Eugster
burgemeester (wnd.)

Raadsbesluit
Vergaderdatum:
Onderwerp:
Registratienummer:

6 november 2018
Begrotingswijziging
080- 2018

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2018;
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;
Besluit
Te besluiten om:
a. het incidentele begrotingssaldo over 2018 met € 139.065 en over 2019 met € 5.000 te
verhogen, en
b. de structurele begrotingssaldo over 2018 met € 201.218 te verlagen.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

mw. J. Eugster
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