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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Perspectiefnota 2019
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en
voorzieningen als genoemd bij paragraaf 3.3 Actualisatie reserves en
voorzieningen 2019.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2018 ad
€ 3.567.911 als dekkingsmiddel claims restantbudgetten 2018 bij deze
perspectiefnota 2019.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz. 22) een bedrag aan
eenmalige middelen ad € 1.980.114. Na de berekening van de structurele
effecten resteert in 2019 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/€ 43.222 (zie blz. 14) Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de
exploitatie 2019 uit op € 1.980.114 -/- € 43.222 = € 1.936.892.
De direct beschikbare bestedingsruimte bedraagt eenmalig € 1.936.892.
4. De ramingen van de dienst 2019 inclusief de mutaties in de reserves en
voorzieningen worden gewijzigd conform de overzichten op de pagina’s 14, 21, 22
en 23. Daartoe wordt de 2de begrotingswijziging 2019 vastgesteld.
5. Een krediet ter hoogte van € 63.500 beschikbaar stellen voor de reconstructie
rijbaan op de Waalbandijk.

Aanleiding
De perspectiefnota is bedoeld om aan het begin van het proces van de samenstelling van
de meerjarenbegroting 2020-2023 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het
college van B&W vraagt de raad op 27 juni 2019 in te stemmen met de financiële
beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2019.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
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Gewenst resultaat
Start begrotingscyclus 2020 e.v. en de eerste tussenrapportage over het jaar 2019.
Argumenten
Uit praktische overwegingen verwijzen wij uw naar de tekst van de perspectiefnota.

Tegenargumenten en risico’s
n.v.t.
Financiële gevolgen
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.
Uitvoering of Vervolgstappen
n.v.t.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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