Raad openbaar Druten
Dossiernummer

405

Extern Zaak ID

Z/19/032156

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

27 juni 2019

Agendapunt

6.1

Omschrijving

Perspectiefnota 2019

Organisatieonderdeel

domein Bedrijfsvoering - team Financieel beheer

Eigenaar

Buijsrogge, Luuk

Soort nota

Beslisnota

Programma/Paragraaf
Portefeuillehouder(s) Druten

Brink, W (Willy)

Telefoonnummer steller

06 25 747 147

E-mail adres steller

lbuijsrogge@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota voor de gemeenteraad
Perspectiefnota 2019 Druten.pdf
Beantwoording technische vragen_Perspectiefnota 2019.pdf
Geagendeerd

Vergaderdatum

Stukken gemeenteraad Druten

27 juni 2019

Raad RTG Druten

13 juni 2019

Raad openbaar Druten

27 juni 2019

College BenW openbaar Druten

28 mei 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.
Besluit (Aangenomen)
Conform voorstel besloten.
Stemverklaring CDA fractie: “tegen reservering van ontbinding beheer sporthal”
Toezeggingen:
Het college zegt toe in kaart te brengen, welke onderwerpen uit het collegeprogramma zijn
gerealiseerd en welke een vervolg krijgen.
Het college zegt toe onderwerpen, die bestemd zijn voor een RTG in dat gremium ook aan
de orde te zullen stellen, met dien verstande, dat het presidium uiteindelijk de agenda
bepaalt.
De wethouder zegt toe om na de zomervakantie in de RTG vergadering ( 12 september) een
toelichting te geven op de werkwijze van het sociaal team en dan in het bijzonder over de
wachttijden. Ter voorbereiding hierop zegt híj ook toe inzicht te geven over het aantal
aanvragen en de doorlooptijden.

