2e financiele rapportage 2015

Gemeente Gemert-Bakel
Juni 2015

Rapportageperiode: maart 2015 tot en met april 2015

1. Afwijkingen per programma 2015
Introductie

Financiën totaal
Begrotingswijzigingen

De voormalige financiële bijstellingen en financiële maandrapportage zijn samengevoegd in
een rapportage welke vier maal per jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Programma 1 Algemene zaken

-€ 43.511

In de 2e financiële rapportage 2015 zijn opgenomen:

Programma 2 Sociaal domein & Volkshuisvesting

-€ 27.179
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Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer

-€ 37.525

Programma 4 Economie & Sport

In de commissie Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed van januari 2015 is afgesproken dat
naast de bedragen die via een begrotingswijziging worden ingeboekt de gemeenteraad ook
inzicht krijgt in een verwacht saldo jaarrekening. Daarom zijn op deze pagina de afwijkingen
toegevoegd die verwacht worden maar nog niet hard genoeg om de begroting te wijzigen.

€0

Programma 5 Financiën & Vastgoed

€ 710.842

Totaal 2e financiële rapportage 2015

€ 602.627

Verwachting, maar nog geen begrotingswijziging
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Programma 4 Economie & Sport

-€ 14.000

Programma 5 Financiën & Vastgoed

€ 110.000

Verwacht jaarrekeningsaldo 2015

€ 698.627

Programma 1 Algemene zaken

Tijdelijke inhuur vervanging Raadsgriffier

Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€0
€0

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 34.024
€0

Verschil

-€ 34.024

Integraal veiligheidsbeleid
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Structureel
€ 100
€ 579

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 7.275
€ 579

Verschil

-€ 6.696

Veiligheidshuis/RIEC
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Structureel
€ 6.876
€ 26.000

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 18.956
€ 26.000

Verschil

€ 7.044

Regionale hulpverlening en bevolkingszorg (VRBZO)
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€0
€ 21.753

€ 92.186
€ 108.000

€ 8.340
€ 21.753

Verschil

€ 13.413
Structureel

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 93.177
€ 108.000

Verschil

-€ 14.823

Regionale brandweer samenwerking
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€ 547.322
€ 1.073.513

Structureel

Prognose 2015
Begroot 2015

Huisvesting VRBZO/vastgoedbeheer
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Incidenteel

Structureel
Prognose 2015
Begroot 2015
Verschil

€ 1.081.938
€ 1.073.513

Vanwege de afwezigheid van de raadsgriffier worden de werkzaamheden tijdelijk waargenomen door de plv griffier.
Dit leidt binnen het team AO tot een onderbezetting van 22 uur. Om dit op te vangen wordt tot 31 december 2015
ingehuurd.

Bijdrage Veiligheidsfonds. was voorheen onderdeel bijdrage VRBZO. Bedrag is in 2014 afgeraamd. Vanaf 2015 wordt
de bijdrage apart in rekening gebracht door Gemeente Eindhoven. Dat deze bijdrage alsnog in rekening gebracht zou
worden is bij het opstellen van de begroting 2015 geen rekening gehouden. Bijraming van budget is noodzakelijk.

Structureel lager i.v.m. verandering verdeelsleutel methodiek.

Aframing betreft kassiersfunctie VRBZO, deze kosten zijn structureel lager.

De verhuur inkomsten van de brandweerkazernes van de VRBZO zijn lager dan eerder als stelpost opgenomen was.

Bijstelling naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2015 van de regionale brandweer (Besluit AB 26 maart 2015).
Het betreft een structurele bijstelling die meerjarig oploopt van € 8.425 in 2015 naar € 16.595 in 2016, € 24.534 in
2017 en € 31.761 in 2018. In uw vergadering van 23 maart 2015 heeft u de toekomstvisie besproken.

-€ 8.425
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Programma 2 Sociaal Domein en Volkshuisvesting
Afwaardering en verkoop Callenburgh
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€ 231.318
€ 460.048

Incidenteel
Prognose 2015
Begroot 2015

€ 487.227
€ 460.048

Verschil

-€ 27.179

De eenmalige bijdrage is het gevolg van een besluit van het AB van de GGD uit oktober 2013. De gemeenten moeten
een eenmalige bijdrage betalen om het boekverlies t.g.v. de verkoop van de Callenburgh te dekken. Omdat de
(condities voor) verkoop sindsdien onzeker zijn geweest, is deze bijdrage niet meegenomen in de gemeentelijke
begroting. De verkoopakte is kortgeleden de notaris gepasseerd, vandaar dat nu deze kosten worden geraamd. Met
de verkoop realiseert de GGD een structurele besparing van € 200.000. Voor de gemeente Gemert-Bakel is dit € 7.800.
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Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer
Werkzaamheden voor particuleren
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€0
€0

Structureel
Prognose 2015
Begroot 2015

€ 6.480
€0

Verschil

-€ 6.480

Zand- en grindwegen

Structureel

Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€ 3.759
€ 6.522

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 25.000
€ 6.522

Verschil

-€ 18.478

Planschade
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Incidenteel
€ 12.567
€0

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 12.567
€0

Verschil

-€ 12.567

Monumentenbeleid
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Incidenteel
€0
€ 19.525

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 10.525
€ 19.525

Verschil

€ 9.000

Archeologisch onderzoek
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Incidenteel
€ 7.400
€ 8.600

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 17.600
€ 8.600

Verschil

-€ 9.000

Op de post "Werkzaamheden voor particulieren" wordt de afgelopen jaren de raming niet gerealiseerd. Er wordt aan
uitgaven een bedrag van € 5.150 geraamd, aan inkomsten een bedrag van € 11.360 en voor interne uren bedraagt de
raming € 6.480.
Een realistischere raming komt uit op € 1.000 inkomsten, € 1.000 uitgaven en geen interne uren. De inkomsten dalen
met € 10.630, de uitgaven dalen met € 4.150 en de uren gaan naar de post "Wegen binnen de bebouwde kom". Per
saldo een nadeel in de begroting van € 6.480.
Tot 01-01-2014 werden de zand- en grindwegen door de buitendienst in eigen beheer bijgehouden. Het verkleinen van
de buitendienst heeft het noodzakelijk gemaakt de werkzaamheden uit te besteden.

In de begroting worden vooraf geen planschades begroot. Bij de financiële rapportage wordt de stand bekeken. Ten
behoeve van de bouw van 21 appartementen aan het Kerkeind in Milheeze zijn een tweetal planschades uitgekeerd
voor een totaal bedrag van € 11.091. Ook is er een bedrag van € 1.575 aan advieskosten gemaakt. Deze planschades
kunnen niet verhaald worden op derden, of ten laste van een project worden gebracht.

Restitutie voorgaande jaren monumentenwacht. In eerdere jaren zijn voorschotten betaald, die nu verrekend zijn.

Onderzoekskosten die niet op projecten kunnen drukken. O.a. dakworm 5, aanvullende booronderzoeken i.v.m.
actualisatie archeologiebeleidskaart.
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Programma 5 Financiën & Vastgoed
Baten gemeentelijke begraafplaats Bakel
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€ 4.806
€ 21.210

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 35.000
€ 21.210

Verschil

€ 13.790

Gebouwenbeheer
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Structureel
€ 3.440
€ 2.062

Prognose 2015
Begroot 2015

-€ 5.004
€ 2.062

Verschil

€ 7.066

Gebouwenbeheer verkoop onroerende zaken
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

€ 379.813
€0

€ 379.813
€0

Verschil

€ 379.813
structureel

€ 568
€ 86.681

Prognose 2015
Begroot 2015

€ 101.738
€ 86.681

Verschil

-€ 15.057

Exploitatie gemeentelijke gronden
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Incidenteel

Prognose 2015
Begroot 2015

Woonwagenlocaties
Stand 1-5-2015
Begroot 2015 primitief

Structureel

€ 376.387
€ 51.157

structureel
Prognose 2015
Begroot 2015

€ 376.387
€ 51.157

Verschil

€ 325.230

Hogere opbrengsten door verlenging bestaande overeenkomsten/meer begrafenissen afgelopen jaren leidt
structureel tot hogere inkomsten.

Er staan meer panden op de algemene dienst omdat panden overgeheveld zijn van projecten die zijn afgesloten.
Daarnaast staan panden lang in de verkoop waardoor wij overgaan tot verhuur o.b.v. leegstandswet waardoor
marktconforme huren kunnen worden geïnd. Dat betekent dat de huurinkomsten met €18.855 toenemen.
Daar staat tegenover dat de kosten met € 11.789 stijgen.

De akte van de verkoop van gemeentelijke woonboerderij en loods zonder boekwaarde (vml. beheerderswoning
Sportcomplex Gemert), Sportlaan 4 is in maart gepasseerd.

De woonwagenlocaties worden voor ons beheerd door Woonmaat. De afgelopen jaren heeft aan de kostenzijde van
de begroting geen indexatie van kosten plaatsgevonden. Inmiddels is het duidelijk geworden dat het verschil te groot
is geworden tussen de tarieven van Woonmaat en onze begroting. Daarvoor wordt op een tweetal onderdelen de
begroting bijgesteld:
Huurincasso kosten Woonmaat:
De huurincasso kosten die Woonmaat in rekening brengt worden met € 2.797 verhoogd.
Beheerskosten Woonmaat:
De beheerskosten die Woonmaat in rekening brengt worden met € 3.335 verhoogd.
Daarnaast betalen wij als verhuurder over de verhuurde eenheden een fiscale heffing, dit is een nieuwe regeling
waarvoor we nu kosten ramen. Deze bedragen € 8.925.

De akte van de verkoop grond aan Pred. Swildensstraat in Gemert is in maart gepasseerd. Opbrengst bedraagt
€ 350.000 (geen boekwaarde).
Ook is er een aantal kleinere percelen verkocht voor in totaal 26.387.
Daarnaast zijn er diverse kosten gemaakt (bv kadaster) die in indering worden gebracht.
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2. Administratieve wijzigingen 2015

Er zijn geen administratieve wijzigingen
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3. Stand van zaken bezuinigingen 2015
Bezuinigingen onderhanden
Toeristenbelasting
Bezuiniging 2015
Begroot 2015 primitief

€ 255.000
€ 355.000

Subsidie Kunstlokaal
Bezuiniging 2015
Begroot 2015 primitief

€ 50.000
€ 430.000

Subsidie Bibliotheek De Lage Beemd
Bezuiniging 2015
Begroot 2015 primitief

€ 20.000
€ 391.637

Binnensport
Bezuiniging 2015
Begroot 2015 primitief

€0
€ 100.822

Voor belastingjaren 2011 en 2012 was per jaar € 82.150,- begroot en is voor respectievelijk € 55.000,- en €
69.000,- opgelegd.
In 2012 is besloten om arbeidsmigranten in de heffing te betrekken, en de te verwachten opbrengst van de
Toeristenbelasting is voor belastingjaar 2013 en 2014 verhoogd naar € 355.000,- per jaar.
Dit bedrag is (nog) niet realistisch. De toegepaste forfaits in de verordening alsmede het in beeld brengen van de
werkelijke overnachtingen dragen hieraan bij.
Naar aanleiding van een onderzoek in 2014 wordt de heffing van de toeristenbelasting in 2015 geoptimaliseerd.
De forfaits worden vanaf belastingjaar 2015 aangepast naar een realistisch en werkelijk niveau.
Verwacht wordt dat voor belastingjaren 2013 en 2014 de opbrengsten zullen stijgen naar ongeveer € 175.000,per jaar. Dit betekent dat de begrote bedragen voor 2013 en 2014 (€ 355.000,- per jaar) moeten worden
afgeraamd naar € 175.000,- per jaar c.q. 355.000 over twee jaren.
Dit verlies is bij de jaarrekening 2014 genomen.

De eerste structurele bezuiniging van € 50.000 is doorgevoerd per 1-1-2014. Voor 2014 is daarmee de doelstelling
gerealiseerd.
De raad heeft in de begrotingsnota 2015 besloten om de tweede structurele bezuiniging van € 50.000, - uit te
stellen naar uiterlijk 1-1-2018, waarbij het college de mogelijkheid heeft om jaarlijks te bezien of (een deel van) de
bezuiniging al eerder kan worden doorgevoerd. Door dit uitstel krijgt Kunstlokaal financieel de ruimte om de
benodigde organisatieveranderingen door te voeren, zodat de bezuinigingsdoelstelling uiteindelijk behaald kan

Door verplaatsing van de bibliotheekvestiging in Gemert van de Gerarduskerk naar De Eendracht kan vanaf juli
2015 de bezuiniging volledig gerealiseerd worden. Zie het raadsbesluit van de vergadering van oktober 2014 en
het raadsvoorstel voor de vergadering van maart 2015.

Voor jaarschijf 2015 is de beoogde bezuiniging komen te vervallen in de begroting 2015. Voor 2016 is er een
taakstelling van € 130.000. De exploitatie van sportcafé Molenbroek is tijdelijk overgedragen aan een nieuwe
exploitant. Op 3 maart 2015 heeft het college van B&W besloten om de vijf geïnteresseerde partijen voor beheer
van het sportcomplex Molenbroek een aanbieding te laten doen.
Voor sporthal Bakel is een besparing gerealiseerd van € 31.000, die is bereikt via een andere vorm van beheer.

Subsidie de Eendracht
Bezuiniging 2015
Begroot 2015 primitief

€ 25.000
€ 207.009

De bezuiniging wordt gerealiseerd. Stichting De Eendracht heeft in 2014 een plan van aanpak opgesteld ten
behoeve van uitvoering van de bezuiniging. Om vanaf 2015 structureel te kunnen voldoen aan de taakstelling is
een eenmalige investering gevraagd. Zie ook de raadsbesluiten van de vergaderingen van oktober en november
2014 en het raadsbesluit voor de vergadering van maart 2015.
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4. Post Onvoorzien (stand van zaken)
Met het opstellen van de begroting 2015 is besloten de incidentele aframingen van budgetten in het kader van Zero budgetting structureel te maken. Hiermee is
het risico dat er bij begrotingsposten overschrijdingen kunnen ontstaan groter geworden. De raad heeft derhalve de post onvoorziene uitgaven verhoogd naar
€ 220.000. Gegeven het karakter van de post Onvoorzien moet deze voor alle mogelijk zaken aangewend kunnen worden. Door de raad zijn in de financiële
verordening dan ook geen beperkingen aan de bestedingsrichting van de post Onvoorzien opgenomen. Wij willen hierbij voorstellen om de bij de begrotingsnota
2015 opgenomen criteria Onuitstelbaar, Onvermijdbaar en Onvoorzien in 2015 te laten vervallen.

Primitieve begroting

Het BBV geeft geen nadere regels voor het omgaan met de post Onvoorzien. De raad kan wel zelf regels stellen in de verordening uit hoofde van artikel 212 van
de Gemeentewet. Door de raad zijn in de verordening dan ook geen beperkingen aan de bestedingsrichting van de post Onvoorzien opgenomen. De post
Onvoorzien wordt, uit het oogpunt van een verantwoord financieel beleid, aangewend voor incidentele uitgaven.
In de praktijk kan het voorkomen dat kleine bedragen, ten laste van de post onvoorziene uitgaven dienen te worden gebracht. Het college is daarom
gemandateerd over de post onvoorziene uitgaven te mogen beschikken als de uitgave niet meer bedraagt dan € 5.000. In de financiële rapportage wordt de raad
geïnformeerd over het verloop van de post onvoorzien, conform afspraak met de raad bij de begrotingsbehandeling 2015.

Raadsvoorstel februari 2015
Stand 6-3-2015
Begroot 2015 primitief

€0
€ 220.000

Incidenteel
Prognose 2015
Begroot 2015

€ 186.950
€ 220.000

Verschil

-€ 33.050

Bij de behandeling van de begroting 2015 zijn een drietal amendementen ingediend en aangenomen, waarbij de post onvoorzien werd aangesproken. Het betreft
hier een bijdrage van € 2.950 voor de intochten van St-Nicolaas, € 15.100 voor het niet heffen van leges bij vergunningsaanvragen voor evenementen met
maatschappelijke niet-commerciële doelen en € 15.000 voor het toepassen van een grondprijstabel met prijsdifferentiatie.
Voor de st. Nicolaas intocht en de leges vergunningsaanvragen geldt dat deze uitgaven vanaf 2016 structureel in de begroting worden opgenomen.

8 van 11

5. Overzicht begrotingswijzigingen 2015
Begrotingswijzigingen met effect op algemene reserve in 2015
Nummer
begrotingswijziging

Datum
gemeenteraad

Storting algemene
reserve

0

11-12-2014

Vaststellen Programmabegroting 2015

2

30-4-2015

Saldo 1e financiële rapportage

3

9-7-2015

Saldo 2e financiële rapportage

11

19-3-2015

Verhoging budget t.b.v. verbouwing van De Eendracht

Onderwerp

€

Onttrekking algemene
reserve

Goedgekeurd door provincie

9.000

€

€

602.627

€

611.627

Goedkeuring provincie

26.124 Wordt verstuurd na raadsbesluit

Wordt verstuurd na raadsbesluit

€
€

Stand algemene reserve na begrotingswijzigingen 2014
Saldo storting en onttrekking algemene reserve 2015
op basis van begrotingswijzigingen 0 t/m 11 2015
Reguliere storting

-€ 8.476.604

Verwachte stand algemene reserve per 31-12-2015

-€ 6.811.701

20.600 Ter goedkeuring verstuurd provincie
46.724

€ 564.903
€ 1.100.000

In de weerstandsparagraaf van de programmabegroting 2015 is de inschatting gemaakt dat de gemeente voor € 7.958.000 aan risico's loopt. De algemene reserve dient normaal als buffer
voor deze risico's . Dit betekent dat op het moment dat een risico zich voordoet dit moet worden opgevangen door financië le meevallers in dat jaar. Hiermee worden dan nieuwe
bezuinigingen voorkomen.
Volgens het aflossingsschema zou de verwachte stand van de algemene reserve eind 2015 € 7.700.000 negatief moeten bedragen. Daar loopt de gemeente nu op voor in deze prognose.
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Begrotingswijzigingen zonder effect op algemene reserve in 2015
Nummer
begrotingswijziging

Datum
gemeenteraad

1

Goedkeuring provincie

15-2-2015

Onderwerp
Vervallen onttrekking reserve brandweer (m.i.v. 2016).
Amendementen St Nicolaasoptocht, leges en
grondprijzen.

Financiële gevolgen
Amendementen gaan ten laste van post
onvoorzien en daarmee niet van algemene
reserve.

Goedgekeurd door provincie

7

5-2-2015

Beleidsplan en beheerplan openbare verlichting

Structurele lasten in de begroting met ingang van
2016

Goedgekeurd door provincie

8

5-2-2015

Renovatie technische installatie gemeentehuis

Structurele lasten in de begroting met ingang van
2016

Goedgekeurd door provincie

9

19-3-2015

Inbreiding Jenaplanschool de Pandelaar

Structurele lasten in de begroting met ingang van
2016

Ter goedkeuring verstuurd provincie

10

5-3-2015

Uitvoeringsovereenkomst Noord-Om

Structurele lasten in de begroting met ingang van
2017

Goedgekeurd door provincie

Deze begrotingswijzigingnummers 3 t/m 6 zijn gereserveerd voor de komende financiële rapportages en saldo jaarrekening
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6. Kansen en risico's niet als afwijking meegenomen in 2e financiële rapportage
Kansen en risico's (+ = mogelijk voordeel. - = mogelijk nadeel)
OZB

+

Geschat wordt dat de opbrengst OZB € 300.000 hoger uit zal vallen. Eind 2014 is het tarief van de OZB
vastgesteld voor het belastingjaar 2015. Er is uitgegaan van een waardedaling van 4,5% voor woningen en
0,87% voor niet-woningen. De dalingspercentages na herwaardering blijken in Gemert -Bakel lager te liggen: de
woningen zijn met 3 % en de niet-woningen zijn met 0,02 % gedaald.
De omvang van de uiteindelijke meeropbrengst is nog onzeker en hangt af van de bezwaren die nog ingediend
worden en daarnaast de samenhangende kosten van afhandeling door derden en kostenvergoedingen. De raad
heeft aangegeven dat de hogere opbrengst terug moet naar de inwoners.
In de kadernota sport is vastgesteld dat verenigingen worden gecompenseerd in hun kosten voor OZB. De
verenigingen en stichtingen binnen de gemeente betalen jaarlijks € 95.000 (zie bijlage). Bij terugbetaling met
terugwerkende kracht naar 2014 komt dit voor het begrotingsjaar 2015 neer op een teruggave van € 190.000.
Hiervoor komt een separaat voorstel. Voor de teruggaaf OZB 2015 aan de inwoners resteert dan een geschat
bedrag van € 110.000. Na afhandeling van alle bezwaarschriften eind 2015 wordt het definitieve bedrag duidelijk.
Het restant zal betrokken worden bij de besluitvorming in de begrotingsbehandeling 2016 en kan op die manier als
teruggave in de aanslag 2016 verwerkt worden.

BTW-sportvrijstelling

-

Als door het Rijk wordt besloten om de BTW-sportvrijstelling per 1-1-2016 uit te breiden en de beperking van de
BTW-druk door middel van de fiscale modellen met betrekking tot sportstichtingen weg valt, bestaat de kans dat de
gemeente over de afgelopen jaren alsnog BTW verschuldigd wordt over de investeringen gedaan via deze
sportstichtingen.
Wanneer in het slechtste geval zou worden besloten om dit besluit op basis van de herzieningsregel een
terugwerkende kracht van 10 jaar te laten krijgen, zou dit voor de gemeente Gemert-Bakel tot een totale naheffing
van BTW van c.a. € 135.000 leiden.
Ook zou kunnen worden besloten dat de in aftrek genomen BTW m.b.t. deze sportstichtingen over de laatste 5 jaar
volledig moet worden gecorrigeerd. Dit zou een naheffing BTW voor de gemeente van totaal € 92.000 kosten.

Afspraken met tennisverenigingen

-

Het college heeft in februari 2014 besloten tot privatisering tennis. Het betreft 5 verenigingen waarmee
onderhandelingen zijn gestart. Op dit moment is er met 4 van de 5 overeenstemming. Met 3 verenigingen is een
overeenkomst getekend.
Tennisvereniging de Sprenk is met de uitvoering gestart. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de 1e
financiële rapportage 2015. Voor de resterende verenigingen komt het neer op een bijraming van € 14.000
structureel.

MACE

-

MACE heeft in 2014 bij de gemeente een aankondiging ingediend voor een mogellijke aansprakelijkheidsstelling
van € 6.000.000. De gemeente erkent deze mogelijke aansprakelijkheid niet en heeft dit in een reactie schriftelijk
aan de advocaat van MACE kenbaar gemaakt. Hierop is geen reactie ontvangen (stand van zaken begin mei)
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