Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 10 maart 2016
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 95081-2015
Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2016 naar aanleiding van amendementen en moties begroting
2016

Aan de raad
Inleiding
Op 10 december 2015 is de begroting 2016-2019 door uw gemeenteraad vastgesteld. In deze
vergadering zijn twee amendementen en twee moties aangenomen die leiden tot aanpassing van
de begroting. Hiervoor is een begrotingswijziging noodzakelijk.
Beslispunten
1. Vaststellen 1e begrotingswijziging 2016

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 17 februari 2016
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Begroting 2016-2019 en herijking beleid – beheersnotitie spelen 2016 – 2022 beiden zoals
vastgesteld in de gemeenteraad van 10 december 2015

Beoogd effect
De door uw raad aangenomen amendementen in de begrotingsvergadering van 10
december 2015 met financiële gevolgen verwerken in de begroting 2016-2019.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1 Formele begrotingswijziging vereist voor amendementen
In de vergadering van 10 december 2015 zijn twee amendementen door uw raad
aangenomen met financiële gevolgen. Via een begrotingswijziging worden deze verwerkt in
de begroting 2016-2019
Bij de begroting 2016-2019 hebben wij voorgesteld een bedrag van € 25.000 ter
beschikking te stellen voor de sociale wijkfoto te dekken binnen de budgetten van het
Sociaal Domein (budgetneutraal). Uw raad heeft via amendement besloten de sociale
wijkfoto niet op te nemen in de begroting en het budget beschikbaar te stellen voor
stimuleren van nieuwe ideeën van vrijwilligersorganisaties binnen het Sociaal Domein,
waarbij € 7.500 van € 25.000 voor de verzameling van harde data wordt benut. Per saldo
heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.
Het tweede door u aangenomen amendement betreft Stichting Leergeld. Daarbij is
besloten de € 17.000 extra subsidie voor Stichting Leergeld enkel voor 2016 ter
beschikking te stellen en niet structureel zoals ons oorspronkelijke voorstel. Deze kosten
werden niet gedekt uit bestaande budgetten. Daarom heeft deze wijziging een positief
effect op het begrotingssaldo van € 17.000 vanaf begrotingsjaar 2017.
1.2 Verwerken van twee moties in de begroting
Daarnaast worden de financiële gevolgen van twee moties verwerkt in de begroting.
Bij het agendapunt herijking beleid – beheersnotitie spelen 2016 – 2022 is door u een
motie aangenomen om 10% á € 7.036,60 van het totale budget (€ 70.366,-) te storten in
een stimuleringsfonds speeltoestellen. Binnen de Voorziening Spelen zal dit budget
hiervoor worden afgezonderd. Op het begrotingssaldo heeft dit geen effect.
Daarnaast is een motie aangenomen waarin wij worden gevraagd in 2016 een eenmalige
subsidie van € 1.000 beschikbaar te stellen voor het werk van De Cirkel. Deze bijdrage zal
ten laste komen van het positieve begrotingssaldo van € 28.000 in 2016.
Kanttekeningen
n.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.

Financiën
De gevolgen voor het begrotingssaldo zijn als volgt:
Begrotingsjaar (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

2019

Saldo oorspronkelijk

28 V

61 N

285 V

95 V

Wijziging als gevolg van amendementen
en moties 10 december 2015

1N

17 V

17 V

17 V

Saldo na wijziging

27 V

44 N

302 V

112 V

Uitvoering
Na het raadsbesluit wordt de begrotingswijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de
provincie.
Bijlagen
--

Ter inzage gelegde stukken
n.v.t.
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