Raadsvoorstel
Datum besluit B&W
Raad d.d.
Agendapunt nr.
Portefeuillehouder(s)
Redacteur
Doorkiesnummer
Afdeling
Corsanummer

7 november 2017
12 december 2017
7
N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel & Organisatie

E.J.M. Hertogh
(070) 326 16 47
Bedrijfsvoering Administratie
17.109934

Aan de Raad,

1.

2.

Onderwerp
Slotwijziging 2017
Voorstel
1. De slotwijziging 2017 vast te stellen;
2. de ter inzage gelegde begrotingswijzing no. 3 voor het dienstjaar 2017 vast te stellen;
3. de volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen:


Verkeersveiligheid Laan van Oversteen/Laan van
Zuidhoorn
Het verhogen van het krediet

U

€

12.800

4. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:







Onttrekking aan de reserve revitalisering Oud-Rijswijk
Onttrekking reserve duurzaamheid
Onttrekking reserve vastgoed
Onttrekking reserve organisatie 2020
Onttrekking reserve gemeentepersoneel
Storting reserve arbeidsvoorwaarden

I
I
I
I
I
U

€
-/- €
€
€
€
€

77.000
50.000
287.250
82.970
220.000
35.000

3.

Inleiding
De slotwijziging 2017 bevat stortingen en onttrekkingen in/aan reserves en mutaties in
investeringskredieten.

4.

Beoogd effect
Evenals in vorige jaren zijn in de slotwijziging geen reguliere exploitatiebudgetten
aangepast, de onlangs vastgestelde 2e halfjaarrapportage 2017 was hiervoor de laatste
mogelijkheid. Aangezien in deze wijziging geen mutaties in de exploitatie worden
meegenomen, bedraagt het resultaat € 0,-. De slotwijziging mag alleen gebruikt worden
voor mutaties in reserves en in investeringen.

5.

Argumenten
Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de
jaarrekening 2017 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van
de raad.

6.

Kanttekeningen
n.v.t.
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7.

Financiën
Aangezien in deze wijziging geen mutaties in de exploitatie worden meegenomen, bedraagt
het resultaat € 0,-. Aan de slotwijziging is één begrotingswijziging gekoppeld.

8.

Vervolg
n.v.t.

9.

Communicatie
n.v.t.

10.

Bijlagen
Slotwijziging 2017 en begrotingswijziging no.3

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op
Gelezen het voorstel van d.d. 7 november 2017 nr. 17.109843/ 17 041

BESLUIT:
1. De slotwijziging 2017 vast te stellen;
2. de ter inzage gelegde begrotingswijzing no. 3 voor het dienstjaar 2017 vast te stellen;
3. de volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen:


Verkeersveiligheid Laan van Oversteen/Laan van
Zuidhoorn
Het verhogen van het krediet

U

€

12.800

4. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:







Onttrekking aan de reserve revitalisering OudRijswijk
Onttrekking reserve duurzaamheid
Onttrekking reserve vastgoed
Onttrekking reserve organisatie 2020
Onttrekking reserve gemeentepersoneel
Storting reserve arbeidsvoorwaarden

I
I
I
I
I
U

€
-/- €
€
€
€
€

77.000
50.000
287.250
82.970
220.000
35.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van
12 december 2017

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen

Corsanr. 17.113343

Pagina 3 van 3

