1e Financiele rapportage 2019

Gemeente Gemert-Bakel
April 2019

Rapportage periode: 1 januari 2019 tot en met 12 februari 2019

1. Afwijkingen per programma 2019
Introductie

Financiën totaal
Begrotingswijzigingen

Inleiding
In 2019 wordt vier maal ter besluitvorming een financiële rapportage voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Programma 1 Algemene zaken

Gemeente Gemert-Bakel
In de 1e financiële rapportage
nov-17 2019 zijn opgenomen:

Programma 2 Sociaal domein & Volkshuisvesting

1. Afwijkingen per programma;
2. Overzicht structurele en incidentele aanpassingen;
3. Budgetneutrale aanpassingen;
4. Stand van zaken post Onvoorzien;
Rapportageperiode:
september t/m
oktober 2017
5. Overzicht
begrotingswijzigingen
2019;
6. Kansen en risico's niet als afwijking meegenomen;
7. Stand van zaken moties en amendementen begroting 2019;
De volgende onderdelen zijn niet opgenomen in deze financiële rapportage. De rapportageperiode (1
januari 2019 t/m 12 februari 2019) is dermate kort dat er geen zaken te melden zijn voor inzicht
grotere budgetten of stand van zaken bezuinigingen. Verder verschijnt de 1e kwartaalrapportage
2019 GR Peelgemeenten
logischerwijs pas na afloop van het 1e kwartaal en daarom kan in februari
aug-18
daar nog geen prognose
voor worden afgegeven anders dan de prognose zoals opgenomen in de
apr-19
begroting 2019.
8. Inzicht grotere budgetten;
9. Stand van zaken bezuinigingen;
10.Prognose Sociaal Domein 2019.

Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer
Programma 4 Economie & Sport

€ 2.000
-€ 166.443
€ 1.375
€0

Programma 5 Financiën & Vastgoed

-€ 171.291

Algemene dekkingsmiddelen

-€ 18.000

Totaal 1e financiële rapportage 2019

-€ 352.359

Verwachting, maar nog geen begrotingswijziging
Verkoop Nederheide

€ 418.000

Saldo 1e financiële rapportage 2019 + verwacht 2019

€ 65.641

In de 2e financiële rapportage 2019 komen deze drie items wel aan bod.
Structurele bijstellingen
Het nadeel van deze 1e financiële rapportage 2019 bedraagt € 352.359. Dit bestaat zowel uit
incidentele als structurele bijstellingen.

Structureel is het effect van deze rapportage € 322.117 nadelig in 2022.

(ten opzichte van de begroting 2019)

Programma 1 Algemene zaken
Doorbelasting kosten aan VRBZO (huurder)
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

€0
€0

Structureel
Prognose 2019
Begroot 2019

€ 2.000
€0

De schoonmaakkosten voor de brandweerkazerne worden jaarlijks doorbelast aan de Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost (VRBZO). Deze inkomsten zijn nog opgenomen in onze begroting en dat levert een jaarlijks
voordeel op van € 2.000.

€ 2.000

Programma 2 Sociaal Domein
Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

€0
€ 1.660.000

Structureel
Prognose 2019
Begroot 2019

€ 1.821.800
€ 1.660.000

De 3e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 GR Peelgemeenten is goedgekeurd door het
Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten op 17 december 2018. De wijzigingen betreffen een
uitbreiding van de uitvoeringsorganisatie GR Peelgemeenten. U heeft als gemeenteraad op 13 december
2018 een zienswijze ingediend waarin het Algemeen Bestuur van de GR werd opgeroepen te komen tot een
financieel minder ingrijpende begrotingswijziging. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing. Wel
heeft het Algemeen Bestuur in de begeleidende brief een voorbehoud gemaakt dat de al in 2019 geplande
evaluatie van de GR Peelgemeenten nog tot aanpassingen kan leiden.
Voor onze gemeente moet de inwonerbijdrage incidenteel voor 2019 met € 39.200 bijgesteld worden en met
een bedrag van € 122.600 structureel.

-€ 161.800
Veilig thuis
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

Structureel
€0
€ 146.888

Prognose 2019
Begroot 2019

€ 151.531
€ 146.888

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of
kindermishandeling en zo nodig passende hulp in te schakelen.
Het definitieve bedrag van het aandeel van de gemeente Gemert-Bakel in Veilig thuis 2019 is bekend
geworden. Onze begroting wordt daarop aangepast en dat betekent een structureel nadeel van € 4.643.

-€ 4.643

Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer
Toestemmingsverklaringen Vissen
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

€ 1.320
€0

Structureel
Prognose 2019
Begroot 2019

€ 1.375
€0

Het voormalige tarief voor een toestemmingsverklaring voor het vissen op de Rooye Plas bedroeg € 50 per
jaar. Dit is niet kostendekkend gebleken. Het college heeft eind december 2018 besloten het bedrag te
indexeren naar € 55 per jaar. Daarnaast is gezien de wachtlijst besloten het maximaal aantal verklaringen te
verhogen van 15 naar 25. De inkomsten staan niet geraamd en leveren een voordeel op in de begroting van
jaarlijks € 1.375.

€ 1.375

Programma 4 Economie & Sport
Geen afwijkingen

Programma 5 Financiën & Volkshuisvesting
Uren BIZOB
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

Incidenteel
€0
€ 105.300

Prognose 2019
Begroot 2019

€ 121.800
€ 105.300

Verschil

-€ 16.500

Verkoop St. Antoniusstraat 30, De Mortel
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

€0
€ 18.500

Structureel
Prognose 2019
Begroot 2019

€ 43.500
€ 18.500

De uren die worden afgenomen van het Bureau Inkoop en aanbesteding Zuid-Oost-Brabant zijn beoordeeld.
Op dit moment kan het aantal uren niet worden verlaagd omdat we gebonden zijn aan een contract dat
doorloopt in 2019. Dit geeft een incidenteel nadeel voor 2019 van € 16.500.

Eind december 2018 is het pand Sint Antoniusstraat 30 De Mortel ("De Wilg") verkocht via huurkoop. Dit
pand heeft geen boekwaarde. Oorspronkelijk was verkoop van het pand als opbrengst geraamd in het
krediet voor MFA De Sprank. Die geraamde opbrengst in dat krediet is komen te vervallen en inmiddels is
het krediet ook afgesloten. De inkomsten uit de huurkoop komen daarmee volledig ten gunste van de
gemeentelijke begroting.

De huidige in de begroting opgenomen huurinkomsten en kosten komen te vervallen. Daarvoor in de plaats
komt de jaarlijkse huurkooptermijn. Per saldo geeft dit een structureel voordeel van € 25.000. Omdat het hier
huurkoop betreft valt het verkoopbedrag niet in één keer vrij als voordeel maar is het voordeel verspreid over
de duur van de huurkoop (10 jaar).
De akte is eind december 2018 gepasseerd waardoor de eenmalige verkoopkosten genomen worden in de
jaarrekening 2018 en niet in deze 1e financiële rapportage 2019.
Verschil
Toeristenbelasting
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

€ 25.000
Structureel

€0
€ 310.150

Prognose 2019
Begroot 2019

€ 146.150
€ 310.150

-€ 164.000
Verkoop Ripseweg 9, Elsendorp
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

€ 1.708
€ 17.499

Structureel
Prognose 2019
Begroot 2019

€ 1.708
€ 17.499

Verschil

-€ 15.791

Op basis van de opgave BSOB wordt de raming toeristenbelasting structureel naar beneden bijgesteld. De
verwachte inkomsten uit overnachtingen arbeidsmigranten zijn lager dan verwacht. Allereerst hebben zich
arbeidsmigranten ingeschreven in het GBA in het recente verleden. Daarnaast zijn de arbeidsmigranten die
werkzaam zijn in Gemert-Bakel niet allen ook woonzaam in Gemert-Bakel. De nieuwe raming is op basis
van de door BSOB aangeleverde informatie voor de heffingen 2015 t/m 2017 waarvoor eind 2018 de laatste
aanslagen zijn opgelegd.

De lagere opbrengsten voor de jaren 2015 tot en met 2018 worden verwerkt in de jaarrekening 2018. welke
u in mei 2019 krijgt aangeboden.
De onroerende zaak Ripseweg 9, Elsendorp is op 1 februari 2019 tegen de boekwaarde verkocht aan
Unikoop B.V. Op basis van de pachtovereenkomst had de pachter het tussentijdse recht tot deze aankoop.
Als gevolg van de verkoop vervallen de pachtinkomsten en moet de begroting daarop worden aangepast.
Dat levert voor 2019 een nadeel op € 15.791 (betreffende het onderdeel rente in erfpacht) aflopend tot een
nadeel van € 1.249 in 2022.

Algemene dekkingsmiddelen
Decembercirculaire algemene uitkering 2018
Stand 12-2-2019
Begroot 2019 primitief

€ 5.365.800
€ 43.025.000

Prognose 2019
Begroot 2019

Verschil (per saldo)

Structureel
€ 43.007.000
€ 43.025.000

-€ 18.000

De decembercirculaire 2018 heeft een financieel nadelig gevolg voor de jaren 2019 t/m 2022. Voor 2019
bedraagt het nadeel € 18.000 oplopend tot € 49.000 in 2022. Via een RIN bent u eerder in januari 2019
geïnformeerd over deze circulaire.

2. Overzicht structureel en incidenteel
Programma 1 Algemene zaken
Doorbelasting kosten aan VRBZO (huurder)

2019

2020

2021

2022

€

2.000

€

2.000

€

2.000

€

2.000

€
€

-161.800
-4.643

€
€

-122.600
-4.643

€
€

-122.600
-4.643

€
€

-122.600
-4.643

1.375 €

1.375

Programma 2 Sociaal Domein
Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten
Veilig thuis

Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer
Toestemmingsverklaringen Vissen

€

1.375 €

1.375 €

Programma 4 Economie & Sport
Geen afwijkingen

Programma 5 Financiën & Volkshuisvesting
€
€
€
€

-16.500
25.000
-164.000
-15.791

€
€
€
€

25.000
-167.000
-11.500

€
€
€
€

25.000
-170.000
-5.500

€
€
€
€

25.000
-173.000
-1.249

Decembercirculaire algemene uitkering 2018

€

-18.000

€

-52.000

€

-52.000

€

-49.000

Totaal

€

-352.359 €

-326.368 €

-322.117

Uren BIZOB
Verkoop St. Antoniusstraat 30, De Mortel
Toeristenbelasting
Verkoop Ripseweg 9, Elsendorp

Algemene dekkingsmiddelen
-329.368 €

3. Budgetneutrale aanpassingen 2019
Kosten Waarderingskamer

Structureel

Vanuit
financiële
dienen de uitgaven
op kredieten
met de Uitkering.
g
Voorheen
werdrechtmatigheid
de Waarderingskamer
direct door
het Rijkovereen
betaaldteuitstemmen
de Algemene
Directe

betalingen aan derden uit de Algemene Uitkering zijn komen te vervallen. De rekening voor de
Waarderingskamer wordt nu voortaan direct bij gemeenten zelf ingediend. Bij de verwerking van de
meicirculaire gemeentefonds 2017 is hiervoor structureel extra budget aan gemeenten toegekend. Dat is
toen apart gezet. Het extra toegekende budget ( € 4.750) voor betaling van de Waarderingskamer wordt nu
via deze rapportage overgeheveld naar de post belastingen.
Beëindiging afkoop regresrecht door VNG

Structureel

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten de overeenkomst afkoop regresrecht met de VNG na 2018
niet te verlengen. Gemeenten kunnen de kosten die zij maken voor Wmo-voorzieningen bij ongevallen na 1
januari 2019 nu verhalen op aansprakelijkheidsverzekeraars. In de begroting staat voor de afkoop
regresrecht een inkomst begroot van € 18.267. Dat wordt nu vervangen door een raming te ontvangen claims
aansprakelijkheidsverzekering. Vooralsnog is de wijziging neutraal. De toekomst zal uitwijzen of het vervallen
van de overeenkomst afkoop regresrecht positief of negatief uitpakt voor de gemeente.

Amendement horecaleges + hondenbelasting

Structureel

In de raadsvergadering van 13 december 2018 heeft uw gemeenteraad een amendement met betrekking tot
de legesverordening aangenomen. Met dit amendement worden de leges voor de horeca met ingang van 1
januari 2019 minder verhoogd dan aanvankelijk was voorgenomen wat een structureel nadeel voor onze
begroting geeft van € 18.500. Dit financiële nadeel wordt volledig gecompenseerd door een structurele
verhoging van de hondenbelasting per 1 januari 2019, zodat dit amendement per saldo geen financiële
gevolgen heeft voor de begroting. Via deze financiële rapportage wordt het amendement verwerkt in de
begroting.

Overheveling licentiekosten software naar overhead

Structureel

Saldo 1e financiële
rapportage
verwacht en beheren van digitale planteksten voor
Dezta Plan is gespecialiseerde
software
voor het+opstellen
ruimtelijke plannen (conform de RO Standaarden). Hiervoor wordt nu € 1.500 voor de jaarlijkse licentiekosten
overgeheveld van programma 3 Ruimtelijke ordening & Openbaar beheer naar de (BBV) categorie overhead.

Nieuwe kostenverdeelmethode BSOB

Structureel

In december 2018 heeft de BSOB een nieuwe kostenverdeelmethode vastgesteld vanaf begrotingsjaar 2019.
De nieuwe kostenverdeelmethode houdt onder meer in dat invorderingsopbrengsten (= ontvangen
aanmaningskosten) niet meer ten gunste aan de BSOB komen. Deze opbrengsten gaan voortaan 1 op 1
naar de deelnemende gemeenten en het waterschap. Hierdoor dalen de inkomsten van de BSOB en gaat de
deelnemersbijdrage met een gelijk deel omhoog om dat te compenseren. Voor Gemert-Bakel stijgt de
jaarlijkse deelnemersbijdrage hierdoor van € 391.00 naar € 467.000. Tegen over dit nadeel staat een
voordeel voor de deelnemers omdat de invorderingsopbrengsten voortaan ten gunste aan de gemeenten en
het waterschap komen.
De BSOB heeft eind 2018 deze invorderingsopbrengsten voor de gemeente Gemert-Bakel ingeschat op een
bedrag van € 86.000. Deze inkomsten gaan zoals gesteld direct naar de gemeente. De netto-kosten voor de
gemeente Gemert-Bakel komen dan uit op € 381.000 (€ 467.000 – € 86.000). Dit is lager dan de huidige
begrote € 391.000 aan kosten BSOB. De inschatting van deze invorderingsopbrengsten is gemaakt op basis
van beperkte ervaringscijfers, vooralsnog wordt dit voordeel niet ingeboekt en wordt de wijziging
budgetneutraal ingevoerd.

Watertakenplan

Structureel

Saldo
1eufinanciële
rapportage
+ verwacht2019-2023 vastgesteld. De aanpassingen worden
Op 13 december 2018
heeft
het nieuwe
watertakenplan
nu verwerkt in de begroting via deze financiële rapportage. Het betreft een gesloten financiering en daarom is
dit budgetneutraal.

Diverse bibliotheek

Structureel

De Wegwijzer (sociale kaart en netwerk) wordt al sinds 2 jaar op professionele wijze uitgevoerd door de
bibliotheek De Lage Beemden. De Wegwijzer is een sociale kaart waar inwoners, op basis van meerdere
zoekmogelijkheden, vinden welke ondersteuning er in het sociaal domein aanwezig is, op welke wijze deze
toegankelijk is en hoe zij die kunnen bereiken. Hierbij wordt nadrukkelijk gestuurd op informatie van lokale en
informele voorzieningen en mogelijkheden. De bibliotheek heeft conform verzoek gemeente de kosten voor
de wegwijzer meegenomen in de reguliere subsidieaanvraag voor 2019. Bij het vaststellen van de begroting
2019 is de post “Algemeen beheer SD”, komen te vervallen waaruit voorheen de wegwijzer werd betaald.
Gezien het belang van de Wegwijzer wordt voorgesteld deze kosten (€ 8.000) weer in de begroting op te
nemen.
Verder is bij de subsidiebeschikking van de bibliotheek in 2018 er een meerjarenbeleid vastgesteld en is de
reguliere subsidie aan de bibliotheek aangepast en vastgesteld op € 430.185. In 2018 is hiervoor een
incidentele financiële bijstelling gedaan van € 3.048, Dit had een structurele bijstelling moeten zijn, dat wordt
nu gecorrigeerd.
Tenslotte is in de Eendracht recent verbouwd en is er Digipunt gerealiseerd. De gemeente heeft met de
verbouwing/ realisatie van het Digipunt en de bestuurlijke fusie van de Eendracht en Kunstlokaal besloten de
huurcontracten te herijken. De reden hiervoor was om te komen tot eenduidige en transparante huurprijzen.
De subsidieverordening schrijft voor dat organisaties voor een deel van de huisvestingskosten
gecompenseerd worden. Vanwege deze herijking stijgt de huurprijs van de bibliotheek naar schatting met
een bedrag van € 2.630,-. Tezamen met de 50% huurcompensatie voor de huisvestingskosten van het
Digipunt (ad € 3.000,-) is het voorstel om deze kosten, van € 5.630 bij te ramen.
Tezamen wordt voorgesteld de begroting bibliotheek met € 16.678 te wijzigen. Dekking hiervoor is volledig
gevonden binnen programma 2 op de nog niet ingeboekte bezuinigingen bij de LEVgroep. Daarmee is de
wijziging budgetneutraal.

4. post Onvoorzien
De beginstand van de post Onvoorzien per 1-1-2019 bedraagt: € 70.000.

Primitieve begroting (raadsbesluit 8 november 2018)

Het college is gemandateerd over de post Onvoorziene uitgaven te mogen beschikken als de uitgave niet meer
bedraagt dan € 5.000. In de financiële rapportages wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de post
Onvoorzien, conform afspraak met de raad .

Waarderen op oppervlakte
(Raadsbesluit 13 december 2018)

Primitief begroot 2019
Aframing
Nieuwe stand 2019

Incidenteel

Begroot 2019
Aframing
Nieuwe stand 2019

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden de gebruiksoppervlaktes van alle woningen geregistreerd.
Bij de opbouw van de BAG zijn de gebruiksoppervlaktes in de BAG gebaseerd op een conversietabel van het ministerie
van VROM. Deze tabel was grof en niet altijd juist. Dit maakt dat de gebruiksoppervlaktes van alle woningen in de
gemeente Gemert-Bakel moeten worden berekend en/of gecontroleerd. Op 13 december 2018 heeft u een krediet van
€ 50.000 hiervoor ter beschikking gesteld. Daarvan wordt € 27.000 gedekt uit post Onvoorzien 2019.

€ 70.000
-€ 23.000
€ 47.000

Herontwikkeling centrum Bakel
(Raadsbesluit 31 januari 2019)

Incidenteel

€ 47.000
-€ 30.000
€ 17.000

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. De
Waarderingskamer stelt alle gemeenten verplicht om vanaf 2022 alle woningtaxaties te baseren op de
gebruiksoppervlakte (m2) van de woning. Op dit moment wordt er nog op bruto inhoud (m3) van de woning
gewaardeerd. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert de waardering voor de gemeente Gemert-Bakel
uit, maar de kosten voor deze conversie dienen door ons zelf te worden gedragen.

In 2017 is, samen met alle betrokkenen in Bakel, een centrumvisie opgesteld voor de herontwikkeling van het centrum
in Bakel. Daarin staat een programma met zes projecten benoemd. In november 2018 zijn de uitgangspunten van het
stedenbouwkundig plan gepresenteerd (verbeelding centrumvisie) en is via de enquête ‘Wat wil Bakel?’ een standpunt
in Bakel opgehaald over de gepresenteerde plannen.
Om hieraan een concrete invulling te geven heeft u op 31 januari 2019 een krediet verstrekt van € 30.000 voor het
uitvoeren van een stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het centrum in Bakel ten laste van de post
Onvoorzien 2019.
Totaal 1e financiële rapportage 2019

De stand van de post Onvoorzien na de 1e financiële rapportage 2019 bedraagt:

€

17.000

5. Begrotingswijzigingen 2019
Begrotingswijzigingen met effect op algemene reserve in 2019:
Nummer
begrotingswijziging

Datum gemeenteraad

3-2018

13-12-2018

3e financiele rapportage 2018

€

-

€

101.579

4

18-4-2019

1e financiele rapportage 2019

€

-

€

352.359

€

-

€

453.938

Onderwerp

Storting algemene
reserve

Onttrekking
algemene reserve

Stand algemene reserve per 13-12-2018 (exclusief resultaat jaarrekening 2018)
Overschot begroting 2019
Saldo begrotingswijzigingen tot nu toe

€ 186.479
€ 513.000
-€ 453.938

Verwachte stand algemene reserve per 31-12-2019

€ 245.541

apr-19
De algemene reserve
heeft na deze 1e financiële rapportage 2019 een klein overschot van € 245.541 en blijft daarmee uiterst kwetsbaar voor het opvangen van risico's.

Begrotingswijzigingen zonder effect op algemene reserve in 2019:
Nummer
begrotingswijziging

Datum gemeenteraad

Onderwerp

Financiële gevolgen

1
2

31-1-2019
31-1-2019

Renovatie atletiekbaan GAC
Krediet herontwikkeling centrum Bakel

Lasten gaan pas lopen in 2020
Ten laste van post Onvoorzien

6. Kansen en risico's
Kansen en risico's (+ = mogelijk voordeel. - = mogelijk nadeel)
Stijging werkgeverslasten

-

Eind 2018 zijn de percentages werkgeverslasten en pensioenpremies voor ambtenaren
vastgesteld. Bij de Kadernota 2019 en Begroting 2019-2022 is rekening gehouden met de
prognoses uit het "Centraal economisch plan" van het Centraal planbureau. De werkgeverslasten
en pensioenpremies vallen nu € 64.000 structureel hoger uit voor Gemert-Bakel. In de begroting
2019-2022 is ook rekening gehouden met 2,3% salarisverhoging CAO op personeel( € 239.000).
Het is nog niet bekend hoe dit uitpakt omdat de CAO nog moet worden afgesloten. Zodra dat
bekend is zal het loonbudget worden bijgesteld.
Verder wordt voor de loonstijgingen van Senzer met betrekking tot groenonderhoud nog een
bijstelling verwacht.

Verkoop Nederheide

+

De gemeentegronden op Landgoed Nederheide in Milheeze worden verkocht aan de huidige
erfpachter. De akte hiervoor is nog niet gepasseerd en daarom is deze transactie nog niet
verwerkt als meevaller in de jaarrekening 2018 of deze 1e financiële rapportage 2019. Met deze
verkoop worden de toekomstige risico’s van natrekking en het betalen van een vergoeding voor
de nog aanwezige opstallen (chalets en gebouw natuurpoort) bij het einde van de erfpacht
weggenomen. De eenmalige verkoopopbrengst bedraagt € 418.000.
In juli 2018 heeft uw gemeenteraad hierover een RIN ontvangen.

BTW scan

+/-

Om de vijf jaar voeren wij een BTW scan uit.
Gemeenten kennen een zogenaamd BTW mengpercentage. De gemeente wordt voor veel
activiteiten voor de BTW gezien als overheid maar voor sommige activiteiten als ondernemer
(bijvoorbeeld bouwgrondexploitatie). Bij het BTW mengpercentage wordt bepaald hoe algemene
kosten (zoals het gemeentehuis) toegerekend moeten worden aan de gemeente als overheid en
als ondernemer. Dit mengpercentage wordt periodiek herbeoordeeld.
Daarnaast worden de overige posten in de begroting beoordeeld of daar nog steeds het juiste
BTW regime wordt toegepast conform de actuele jurisprudentie. In maart 2019 zal de afronding
van deze scan worden gedaan en is het effect op de begroting bekend.

7. Stand van zaken moties en amendementen
Amendementen
Geen amendementen aangenomen in de begrotingsvergadering 2019

Moties (aangenomen door gemeenteraad of overgenomen door college)
Nummer

Dorpspartij, CDA, VVD, Lokale
Realisten/D'66 en SP

Stand van zaken
Onderwerp
Maatregelen golfbaan Stippelberg Het college heeft afspraken gemaakt met de beheerstichting golfbaan
Stippelberg over het verbeterplan zodat dit voor 31 maart 2019 aan de
raad kan worden aangeboden.

2 (overgenomen
door college)

CDA

LEV-groep

3 (overgenomen
door college)

CDA

Inkoop Peel

1

Door

De motie roept op om "bij de korting van €135.000 op de LEV-groep
ervoor zorg te dragen dat de dorpsondersteuners en jongerenwerkers
ontzien worden en dat korting op andere posten binnen de LEV-groep
gerealiseerd wordt". Het college heeft hier conform uitvoering aan
gegeven.
De motie roept op met de overige colleges in gesprek te gaan over het
hanteren van een maximaal percentage overhead dat een zorgaanbieder
in de Peelgemeenten mag hebben en tot een maximum te komen. Het
college gaat hierover in overleg met de Peelgemeenten.

