Gemeente Boxmeer
Onderwerp:
Voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 gemeente Boxmeer.
Nummer:
.
AAN

de raad van de gemeente Boxmeer
Boxmeer, 23 mei 2017

Aanleiding
Voorgeschreven is dat de bestemming van het saldo van de jaarrekening plaatsvindt
nadat de jaarrekening is vastgesteld of gelijktijdig na de vaststelling. Na behandeling van
het agendapunt “Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
gemeente Boxmeer wordt u dan ook verzocht een besluit te nemen over de bestemming
van het saldo van de jaarrekening 2016.
Nadere toelichting
De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 2.752.658. Indien over dit
positief resultaat geen separaat besluit wordt genomendoor uw raad gaat dit saldo
automatisch deel uitmaken van de algemene reserve van de gemeente Boxmeer.
Wij stellen u voor het saldo van de jaarrekening 2016 als volgt te bestemmen:
1.Storting in de reserve Budgetoverheveling:
a. Evaluatie centrummanagement
4.380
b. Gewijzigde opzet markt
1.100
c. Jumelage Sigmaringen
2.634
d. Omvormingen
34.000
e. Aanbestedingsprocedure Schaartven
20.000
f. Gebiedscontract Horst en Raam III
60.000
g. Basisregistratie Grootschalige Topografie
12.000
h. Voorschoolse voorzieningen
16.235
i. Jeugdzorg Land van Cuijk
191.606
j. Budget opleidingen
34.000
k. Samenwerking Land van Cuijk
545.000
Totaal
920.955
2. De onderstaande budgetten worden overgeheveld naar een ander boekjaar,
maar de dekking wordt gevonden via een reserve of voorziening:
a. Herziening bestemmingsplan buitengebied
182.049
b. Duurzaamheidsplan
112.947
3. Voorgesteld wordt het resterende bedrag (2.752.658 minus 920.955=) € 1.831.703
als volgt te bestemmen:
a. Bestemmingsreserve sociaal domein
995.000
b. Nieuwe Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen
256.652
c. Toevoegingpost onvoorzien 2017
580.051
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Dit voorstel dient ter borging van het budgetrecht van de gemeenteraad en om door
budgetoverheveling een zuiver rekeningresultaat zichtbaar te maken. De wijze waarop is
een van de opties die is aangedragen door de Commissie BBV.
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Rol van de gemeente
Beslisser.
Alternatieven en afwegingen
In principe heeft de gemeenteraad volledige vrijheid in de besteding van het
rekeningresultaat 2016, uiteraard rekening houdende met de wettelijke kaders.
Wettelijke basis
Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording.
Financiën
N.v.t.
Afstemming andere projecten / derden
N.v.t.
Voorlichting
Persbericht.
Voorstel
Wij stellen u voor het saldo van de jaarrekening 2016 conform voorstel te bestemmen.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest
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Bij het onderwerp Voorstel tot besteding van het jaarrekeningresultaat 2016 horen de
volgende bijlagen:
1. Toelichting bestemming resultaat 2016
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