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Voorstel: 

De technische wijziging van de begroting 2014 vaststellen. 

 

Nu we één financiële monitor in een jaar hebben in plaats van twee, missen we een 

mogelijkheid om de begroting van dat jaar op technische onderdelen te wijzigen. Dit is wel 

noodzakelijk in het kader van de financiële rechtmatigheid. Daarom leggen wij u nu een 

technische wijziging van de begroting 2014 ter vaststelling voor. Het ziet ernaar uit dat wij 

voortaan jaarlijks voor de laatste raadsvergadering van het jaar een dergelijk voorstel aan u 

aanbieden. 

 

Gedurende het jaar doen zich ontwikkelingen voor waardoor budgetten wijzigingen, zowel aan 

de lasten- als de batenkant van de begroting. Het gaat dan om per saldo budgettair neutrale 

ontwikkelingen. Omdat we wel uitgaven (moeten) doen, handelen we onrechtmatig als 

budgetten niet zijn aangepast. 

Daarnaast willen we de gevolgen van circulaires over de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds verwerken in onze begroting. Hierin zitten onder meer de zogenaamde 

taakmutaties: budget dat via de algemene uitkering beschikbaar wordt gesteld voor specifieke 

activiteiten. Wij voegen dat in onze begroting toe aan het betreffende budget waarop ook de 

uitgaven geboekt worden. Zouden we deze technische wijziging niet laten vaststellen, dan 

leiden de uitgaven tot overschrijdingen op de budgetten die we moeten verklaren in de 

jaarrekening. Dit willen we graag voorkomen door nog in het lopende jaar de begroting door u 

te laten wijzigen. 

Het betreft hier dus 

- budgettair neutrale wijzigingen die dus niet leiden tot wijziging van het begrotingssaldo; 

- onbeïnvloedbare gevolgen van de circulaires over de algemene uitkering waarvan we het 

saldo toevoegen of onttrekken aan de algemene reserve.  

 

Financieel kader 

De onderdelen van nu voorliggende technische wijziging zijn budgettair neutraal, met 

uitzondering van de algemene uitkering. Naar aanleiding van de Meicirculaire 2014 kunnen we 

de raming van de algemene uitkering met € 931.000 verhogen. De Septembercirculaire geeft 

voor 2014 een plus van € 36.000. In totaal dus een voordeel van € 967.000 die ten gunste van 

de Algemene reserve komt.  

Het voordeel van € 931.000 hadden we al verwerkt in ons financieel meerjarenperspectief in 

de Begroting 2015. Over de financiële consequenties van beide circulaires bent u geïnformeerd 

via de raadsmededelingen 2014-67 en 2014-95. 

 

Wij stellen u voor de technische wijziging van de begroting 2014 vast te stellen. 
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