Openbaar

Zaaknummer: 38842

Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Najaarsnota 2019
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
Voorstel:
1. De najaarsnota 2019 vast te stellen inclusief de beslispunten uit het resumé op pagina
12.
2. In te stemmen met de gewijzigde ramingen in de exploitatie over 2019 inclusief de
mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina’s 13 en 14 van de
najaarsnota 2019.
3. Van het positieve saldo van de najaarsnota 2019 € 750.000 te storten in de reserve
grondbedrijf ter afdekking van mogelijke risico’s op de grondexploitatie WesterhoutZuid.
4. Het resterende positieve saldo van de jaarrekening 2019 (na aanwending van
reserves) toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Dat alle eenmalige budgetten die voor 2019 beschikbaar zijn gesteld, maar in 2019
niet uitgegeven zijn, in het jaarrekeningsaldo 2019 terecht komen. Omdat er wel
budget is, maar niet in alle gevallen een uitgave, heeft dit een positief effect op het
jaarrekeningsaldo. Het jaarrekeningsaldo 2019 wordt ingebracht bij de perspectiefnota
2020.
Aanleiding
Zoals is opgenomen in de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid
(artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad door middel van tussentijdse
rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier en
de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De najaarsnota betreft de rapportage
over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar 2019.
Eerdere besluiten
Datum
27 juni
2019

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Vasstelling Perspectiefnota 2019 (zaaknr 37599)

Gewenst resultaat
De financiële gevolgen van de najaarsnota 2019 zijn inzichtelijk gemaakt en worden via
begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2019.
Argumenten
Bijgaand biedt het college de najaarsnota 2019 aan. Kortheidshalve wordt verwezen naar
de inhoud van de nota, waarin bovengenoemde besluiten eveneens zijn opgenomen.
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Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn samengevat in het “Overzicht bijstellingen najaarsnota 2019”
op de pagina’s 13 en 14 van de najaarsnota 2019.
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