RAADSVERGADERING d.d. 1 februari 2018
Zaaknummer

Z-17-013038

Voorstelnummer

DOC-17-041484

Onderwerp

Begrotingswijzigingen februari 2018

Agendapunt

D.1 Begrotingswijzigingen

Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 23 januari 2018;
gelet op artikel 192 Gemeentewet;
overwegende dat de raad een besluit heeft genomen;
besluit
de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:
1e begrotingswijziging 2018 Krediet energiearm gemeentehuis
In 2017 besloot u middelen beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van ons gemeentehuis. In
deze wijziging passen we de begroting 2018 aan op de meerjarige gevolgen van dit besluit. Het
gaat hierbij om de reservering voor vervanging en de energiebesparing.
2e begrotingswijziging 2018 Herfstnota
Bij de Herfstnota 2017 (DOC-17-033506) constateerden we dat een aantal activiteiten pas in 2018
geld kosten. Deze middelen voegden wij in 2017 toe aan de algemene reserve. U besloot bij de
Herfstnota om deze in 2018 opnieuw beschikbaar te stellen. Het betreft:
 Het nieuwe werken € 200.000,-;
 Bijdrage voetbalverenigingen harmonisatie sportvelden € 40.000,-;
 Hondenontmoetingsplaats (HOP) € 25.000,-;
 Glasvezel € 1.000.000,-.
Ook besloot u bij de Herfstnota 2017 om de taakstelling op aanbestedingsvoordelen structureel in te
vullen. Ook dit verwerken we nu in de begroting 2018. We verwijzen u verder naar de Herfstnota
2017.
3e begrotingswijziging 2018 Voorbereidingskrediet parkeren centrum Medemblik
U besloot om een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het verbeteren
van de parkeersituatie in Medemblik. We passen de begroting hierop aan.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 1 februari 2018.
De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
Onderwerp
Begrotingswijzigingen februari 2018

Aanleiding
De raad heeft zowel in 2017 als in de vergadering van 1 februari 2018 besluiten genomen. De
begroting 2018 moet de raad hier nog op aanpassen.

Voorstel
De 1e, 2e en 3e begrotingswijziging van 2018 vast te stellen.

Beoogd resultaat
De begroting actualiseren aan de door de raad genomen besluiten.

Argumenten
Door het bijstellen van deze budgetten stelt de raad het college in staat om de genomen besluiten
uit te voeren.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De hiervoor genoemde wijzigingen hebben invloed op een aantal reserves. Wij geven u de
geprognosticeerde stand per einde van dit begrotingsjaar:
Algemene reserve

€ 27.103.002,-

Reserve Exploitatielasten gemeentelijke accommodaties

€ 10.495.333,-

Uitvoering/evaluatie
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
n.v.t.
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