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Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2018

Aan de raad,
Onderwerp
e
2 Bestuursrapportage 2018
Gevraagde beslissing
e
1. De 2 Bestuursrapportage 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 305.600 voor de overname van
de lichtmasten en de armaturen
4. In te stemmen met het vormen van de reserve omgevingswet.
Grondslag
Gemeentewet
Relatie met Strategische Agenda
Niet van toepassing
Inleiding
e
Hierbij wordt de 2 Bestuursrapportage over het jaar 2018 ter kennisgeving aangeboden. Conform de
financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt
gebleven tot het vermelden van de belangrijkste financiële afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de
gestelde resultaten zoals vermeld in de Programmabegroting 2018.
In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar zo
goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden.
Per programma geven wij de budgettaire gevolgen groter dan € 5.000 of groter dan het
investeringsbedrag van € 25.000 aan.
Na verwerking van de mutaties sluit deze rapportage voor 2018 met een voordelig financieel saldo van
€ 66.700. Het gaat dan om daadwerkelijke eenmalige lasten of baten, maar ook om structurele lasten of
baten die vanaf 2019 in de Programmabegroting 2019 – 2022 zijn verwerkt en daarom voor 2018
eenmalig zijn.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 2e Bestuursrapportage 2018.
Beoogd effect
Het tussentijds informeren van de raad over de financiële stand van zaken per 1 september 2018.
Argumenten
1.1 Financiële beheersverordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet)
Op grond van de Financiële beheersverordening informeert het college de raad door middel van
tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

2.1 Budgetrecht van de raad
De raad moet besluiten over het saldo van de bestuursrapportage, instemmen met het beschikbaar stellen
van een krediet en het vormen van een reserve.
3.1 Aansluiten bij informatienota van 5 juli 2018
In een informatienota van 5 juli 2018 is de raad geïnformeerd over de uitspraak van de rechtbank MiddenNederland in de kwestie met CityTec over de hoogte van de afkoopsom van de masten en armaturen.
Hiervoor dient een krediet beschikbaar gesteld te worden van € 305.600. In de informatienota is besloten
e
om de financiële consequenties via de 2 bestuursrapportage 2018 te verwerken door middel van het
verstrekken van het krediet.
4.1 Het budget op de juiste wijze bestemmen
In 2016 is budget gevraagd voor het invoeren van de omgevingswet. In verband met het uitstellen van de
inwerkingtreding van de omgevingswet is dit budget bij de jaarrekening 2016 in de reserve
budgetoverheveling gestort. Financieel wordt voorgesteld hiervoor een reserve omgevingswet te vormen..
Kosten, baten en dekking
Het voordelig resultaat € 66.700 ten gunste brengen van de algemene reserve.
e
De stand van de algemene reserve is na de 2 bestuursrapportage € 7,1 miljoen. Zie hieronder voor het
verloop van de algemene reserve.
Bedrag

Omschrijving
Stand algemene reserve per 1-1-2018 (inclusief rekeningresultaat 2017)
Bij/AF:
Begroting 2018 (inclusief kadernota 2018-2021)
Uitvoeringsstrategie
Verhoogde asielinstroom
Jaarrekening 2017 (labelling)
1e Berap 2018
Kaderbrief 2019-2022
Aankoop woning en bijkomende kosten
Externe inhuur OOV
Collegeprogramma
2e Berap 2018
2e Berap 2018 vervallen labelling transformatieplan

€ 11.550.649

Stand algemene reserve na raadsbesluit

€ 7.133.686

-1.255.810
-500.000
-60.000
-577.500
-145.500
-976.107
-295.000
-68.000
-685.800
66.754
80.000

Bijlagen
e
2 Bestuursrapportage 2018
Format reserve omgevingswet
Ter inzage
Odijk, 23-10-2018
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris
de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Schelven

Nummer
630632

De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-10-2018;

besluit:
1.
2.
3.
4.

e

De 2 bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen.
In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen.
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 305.600 voor de overname van de
lichtmasten en de armaturen.
In te stemmen met het vormen van de reserve omgevingswet.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13-12-2018
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Procedure raadsvoorstel / besluit
Onderwerp
Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W
Datum besluit B&W

2e bestuursrapportage 2018

In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden

Bespreken

Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad
Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen

n.v.t.

13-12-18
13-12-18
13-12-18

n.v.t.

Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

