Raadsbesluit wijziging begroting
Raadsvergadering: 5 maart 2015
Agendanummer:
Team: SPP
Zaaknr. 624742
Onderwerp: Begrotingswijziging 10 – 2015, Uitvoeringsovereenkomst Noord-Om

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2015

Besluit
vast te stellen de:
10e begrotingswijziging :
1. Beschikbaar stellen van een investeringskrediet in 2017 van € 826.650 m.b.t. de
uitvoeringsovereenkomst Noord-Om en deze te dekken uit
2. De voorziening onderhoud wegen voor € 600.000
3. De bijdrage natuurcompensatie Noord-Om voor € 132.000
4. Het restant van € 94.650 te activeren en af te schrijven in 25 jaar en de
kapitaallasten van deze investering van € 7.809 per jaar vanaf 2018 te dekken uit de
begrotingsruimte jaarschijf 2018 uit de programmabegroting 2015-2018.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadscommissie economie en sport d.d. 25 februari 2015
Raadsvergadering d.d. 5 maart 2015

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Nummer agenda

Nummer wijziging
10 - 2015

Omschrijving
Uitvoeringsovereenkomst
Noord-Om

Financiële consequenties
Om aansluiting te houden bij het autorisatieniveau van de raad zoals geregeld in het Besluit Begroting
en Verantwoording worden de wijzigingen uiteindelijk in de totaalbudgetten per programma
gepresenteerd. Verschuivingen tussen budgetten van een programma leiden niet tot een wijziging
aangezien het totaal van het programma niet wijzigt.
Na vaststelling van dit agendapunt zijn daarmee tevens de nieuwe programmabudgetten
geautoriseerd. De gevolgen van de diverse (begrotings)wijzigingen worden in meerjarig perspectief
gepresenteerd, zodat consequenties voor de meerjarige saldi ook steeds in beeld blijven.

Budgetautorisatie

Nr Program m a

2015

2016

3 Ruimtel.Ord. En Openb.beheer

Saldo

Mutaties in Reserves

Saldo
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3 Bijdrage aanleg Noord-Om
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0

Lasten
2017
600.000

0

Stand

600.000

Baten
2018
7.809

7.809
Onttrekk
ing

Storting

0

0

Aanschaf
826.650

Lasten
7.809

826.650

7.809

2015

2016

0

2017
600.000

0

600.000

Saldo

0

0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van
5 maart 2015.
de raad voornoemd,

Handtekeninggriffier

Handtekeningvoorzitter

2018

0

