Oplegnotitie Slotrapportage 2018
Registratiekenmerk 857700
Gemeentebladnr. 2018/93

Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat zij bevoegd is begrotingswijzigingen vast te stellen.
Context van het raadsvoorstel
Een aantal incidentele budgetten 2018 wordt overgeheveld naar 2019.
Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:
Dit moet voor het einde van het boekjaar gebeuren.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Zie raadsvoorstel.
Financiële / personele / juridische gevolgen?
Zie raadsvoorstel.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
Verantwoording via de jaarstukken.
Is er een tijdpad bijgevoegd? N.v.t.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Ja:
- slotrapportage
- 5e begrotingswijziging 2018
- 1e begrotingswijziging 2019
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Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018./93;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de financiële verordening;
Besluit:
1. In te stemmen met het incidenteel aframen van de in de slotrapportage opgenomen budgetten en deze incidenteel bij te
ramen voor 2019.
2. De bijbehorende 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 (waarin bovengenoemde bedragen zijn
verwerkt) vast te stellen.

3. Aanleiding
Ingevolge artikel 6 lid 3 dient de raad voor het eind van het jaar een financiële slotrapportage vast te stellen.
4. Probleemstelling
De financiële slotrapportage is bedoeld om incidentele middelen die in het lopende jaar niet (geheel) worden besteed te
kunnen overhevelen naar 2019. Zonder deze slotrapportage en bijbehorende begrotingswijzigingen mogen deze gelden
niet worden besteed vanaf 1 januari 2019. Ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de
slotrapportage financieel worden vertaald in twee begrotingswijzigingen (één voor de aframing in dienstjaar 2018 en één
voor de bijraming in het dienstjaar 2019) die beide door de raad wordt vastgesteld.
5. Doelen / beoogd resultaat
Budgetten over het boekjaar heen tillen.
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)
Landelijk Besluit Begroting en Verantwoording en lokaal de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet
b. autonoom beleid / taken in medebewind? Dit is autonoom beleid
c. past het voorstel in de strategische visie?
- ja
- toelichting: is onderdeel van de verbetering P&C
d. relatie met programmabegroting?
- programma: zie begrotingswijzigingen
- beleidscluster/taakveld: zie begrotingswijzigingen
7. Argumenten / overwegingen
De financiële slotrapportage wordt behandeld in de Raad van december.
8. Advies
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- In te stemmen met het incidenteel aframen van de in de slotrapportage opgenomen budgetten en deze incidenteel bij te
ramen voor 2018.
- De bijbehorende 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 (waarin bovengenoemde bedragen zijn
verwerkt) vast te stellen.
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
- kosten: €
(incidenteel)
- dekking (product- / activiteitencode): zie begrotingswijzigingen
- restantbudget na aftrek kosten: zie slotrapportage
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja
b. risico's?
- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: Niet van toepassing
- omschrijving beheermaatregelen: Niet van toepassing
- gevolgen voor weerstandsvermogen: Geen
c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie: geen
d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur): geen
e. communicatie intern en extern?
- advies / instemming / informatie OR: niet
- persbericht: nee gebeurt via raadsstukken
- terinzagelegging: nee
- overig extern: Niet van toepassing
10. Bijlagen
Slotrapportage 2018
5e begrotingswijziging 2018
1e begrotingswijziging 2019

Het college van burgemeester en wethouders,
wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.
: 2018/93
Afdeling
: Financiën en control
Registratiekenmerk : 857700

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018./93;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de financiële verordening;
Besluit:
1. In te stemmen met het incidenteel aframen van de in de slotrapportage opgenomen budgetten en deze incidenteel bij te
ramen voor 2019.
2. De bijbehorende 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 (waarin bovengenoemde bedragen zijn
verwerkt) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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