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AAN DE RAAD
Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende
onderdelen:
I. Begrotingswijzigingen:
Onder dit onderdeel vallen:
a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële
verordening te boven gaan1 en
b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om
politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd.
I. Begrotingswijzigingen 2020
13e Begrotingswijziging 2020
Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 1e Berap 2020 vast te stellen. Bij deze
begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2020.
De 1e Berap 2020 resulteert in een nadelig saldo van € 3.139.048, welk bedrag bij deze
begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningsaldo 2020”. Het
bijgestelde begrotingssaldo 2020 na de 1e Berap 2020 komt hiermee uit op € 1.899.048
negatief.
II. Administratieve wijzigingen 2020
Deze maand geen administratieve wijzigingen.
Nieuwe bijlage met ingang van het begrotingsjaar 2020
Met ingang van 2020 treft u een nieuwe bijlage aan bij het raadsvoorstel
begrotingswijzigingen. De bijlage geeft u iedere maand een actueel inzicht in:
- het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig)
- het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar)
- het verloop van de post onvoorzien (meerjarig)
In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige
raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële

1

Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:
a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief
compensabele btw;
b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw;
c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de
structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen.
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consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in
de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.
Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijziging vast te stellen.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange
De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via
griffie@overbetuwe.nl.
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