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Onderwerp: Bestuursrapportage 2016 

De raad besluit: 

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2016, met een nadelig saldo van C 849.373 en de 
begroting 2016 te wijzigen door dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen; 

2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, inclusief de mutaties in de reserves; 
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen, c.q. afboeken van de in dit voorstel en de 

bestuursrapportage opgenomen investeringskredieten; 
4. In te stemmen met de mutaties op de kostenplaatsen, conform de in dit raadsvoorstel en de 

bestuursrapportage opgenomen voorstellen. 

Inleiding: 

Met ingang van 2014 ontvangt u een bestuursrapportage per jaar. In deze bestuursrapportage 
rapporteren wij op de voortgang van de doel- en budgetrealisaties over het eerste halfjaar van 
2016. Wij melden uitsluitend de afwijkingen van de programmabegroting. Dat betekent dat 
beleidsdoelen, activiteiten en budgetten die niet genoemd worden conform de begroting en de 
daarin beschikbaar gestelde budgetten worden uitgevoerd. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De raad is op grond van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om de bestuursrapportage vast te 
stellen en de begroting te wijzigen. 

Beoogd effect: 

Het kennisnemen van de rapportage over de realisatie van de programmadoelen en het bijsturen 
van de (financiële) afwijkingen. 

Argumenten: 

Beleid 
Vanzelfsprekend zijn na het eerste halfjaar nog niet alle doelen uit de programmabegroting 
gerealiseerd of de daarop gerichte activiteiten uitgevoerd. Over de hele linie genomen zijn geen 
substantiële afwijkingen geconstateerd. Een aantal doelen en activiteiten vraagt de nodige 
aandacht; deze zijn in de rapportage met een code 2 'oranje' gemarkeerd. In een enkel geval wordt 
met code 3 'rood' aangegeven dat de doelstelling gevaar loopt. Aangaande de meeste doelstellingen 
waarbij dit het geval is bent u door ons reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief of op 
andere wijze. 



Financiën 
Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van f 849.373. Het resultaat per programma 
en het totaalsaldo zien er als volgt uit: 

Programma Voordeel Nadeel 

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 211.874 

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 70.000 

3. Sociaal domein 

4. Cultuur, economie en milieu 

5. Onderwijs en sport 84.735 

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 70.367 

7. Algemene inkomsten 661.426 

Totaal programma 's 661.426 436.976 

Kostenplaatsen 740.000 

Afwijkingen ĶļE 50.000 333.823 

Totaal financiële bestuursrapportage C 661.426 C 1.510.799 

Per saldo nadelig C 849.373 

Twee ontwikkelingen die qua financiële omvang het meest opvallen zijn enerzijds een hogere 
algemene uitkering (afgerond voordeel ë 760.000) en anderzijds de invoering van het Individuele 
Keuze Budget (nadeel ŝ 740.000). 

Toelichting per beslispunt 

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2016, met een nadelig saldo van f 849.373 en de 
begroting 2016 te wijzigen door dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen; 

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van C 849.373. Voorgesteld wordt om het saldo 
ten laste te brengen van de algemene reserve. Indien u hiermee instemt zal de algemene reserve 
uitkomen op 6 38.685.824. Daarmee behouden we ruim voldoende weerstandscapaciteit in het 
kader van risicomanagement (zie ook pagina 40 van de bestuursrapportage). 

2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, inclusief de mutaties in de reserves; 

Het betreft de volgende mutaties: 

Programma 2. blz. 14 
Invulling geven aan een nieuwe manier van onkruidbestrijding op verharding (nadeel C 150.000 
incidenteel) 
Landelijk is er nieuwe regelgeving, op grond waarvan vanaf 2016 niet meer met gif (glyfosaat) mag 
worden gespoten. Alles moet nu milieuvriendelijk, dus borstelen, branden, stomen. Er is landelijk 
een grotere vraag dan aanbod van deze machines en mensen die er mee kunnen werken, 
waardoor er hoge prijzen worden gevraagd. Veel meer gemeenten hebben dit probleem. In de 
begroting 2017 is reeds rekening gehouden met deze structurele meerkosten. In 2016 is nog geen 
rekening gehouden met deze meerkosten. De extra kosten voor 2016 kunnen worden gedekt 
vanuit de reserve Openbare Ruimte, waardoor de mutatie budgetneutraal is. In juni heeft de raad, 
naar aanleiding van gestelde artikel 40-vragen, hierover een raadsinformatiebrief ontvangen 
(16R.00340). 



Programma 6, biz. 25 
Onvoorziene lasten opruimen asbest (nadeel f 74.000) 
In het kader van de handhaving zijn door de gemeente kosten gemaakt voor asbestsanering. 
Getracht zal worden de kosten volledig op de eigenaar te verhalen. Er bestaat een risico dat dit 
verhaal niet tot betaling leidt. 

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen, c.q. afboeken van de in dit voorstel en de 
bestuursrapportage opgenomen investeringskredieten; 

Het betreft de volgende mutaties: 

Programma 2. blz.14 en 15 
Investering dynamische zakpaal 's-Gravensloot (ŝ 66.000) 
De kosten voor de dynamische afsluiting op 's-Gravensloot, uitsluitend tijdens specifieke tijden in 
zowel de ochtend- als avondspits, worden begroot op C 66.000. Door het college is besloten om 
het benodigde krediet op te voeren in deze bestuursrapportage. De eerste kapitaallasten ad f 
9.075 zijn als onvermijdelijke ontwikkeling meegenomen in de begroting 2017. 

Parkeergarage Defensie-eiland f 2.850.000 (ten laste van de Algemene Reserve) 
In de programmabegroting 2016 - 2019 is in de investeringsplanning de bouw van de 
parkeergarage Defensie-eiland opgenomen (zie pagina g^programmabegroting). In het 
meerjarenperspectief is hiermee rekening gehouden. Het krediet wordt nu formeel via de 
bestuursrapportage beschikbaar gesteld. 

Aankoop Vacuümcombinatie onderhoud drukriolering (C 49.950) 
Tot eind 2016 worden de units van de drukriolering geïnspecteerd en gereinigd door een aannemer. 
Met ingang van 2017 neemt het team wijkonderhoud omwille van de efficiënte- serviceverbetering 
deze werkzaamheden over. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen in de onderhoudscyclus. 
Met deze kennis wordt vervolgens de onderhoudscyclus aangepast en kan op de kosten worden 
bespaard. Voor deze inspectie is wel een investering in een vacuümcombinatie nodig. De 
investeringskosten ad f 49.950 zullen worden geactiveerd en in 10 jaar worden afgeschreven. De 
kapitaallasten van circa i 6.604 kunnen worden gedekt door lagere onderhoudskosten reiniging en 
inspectie riolering Dus de investering leidt niet tot hogere exploitatielasten. 

4. In te stemmen met de mutaties op de kostenplaatsen, conform de in dit raadsvoorstel en de 
bestuursrapportage opgenomen voorstellen. 

Het betreft de volgende mutaties: 

Programma 7, blz. 28 
Opnemen verplichting voor vakantiegeld 2016 (nadeel f 740.000 incidenteel) 
Door de invoering van het Individuele Keuze Budget (1KB) wordt de reservering van het vakantiegeld 
2016 (7 maanden) in 2017 extra uitbetaald. In 2016 wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Dit 
geeft een nadeel van ë 740.000. 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

Het nadelige saldo van de bestuursrapportage wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. 
De structurele effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2017-2020. 

Uitvoering: 

Aan de hand van uw besluit wordt de begroting 2016 bijgesteld. 

Communicatie: 

N.v.t. 



Samenhang met eerdere besluitvorming: 

De bestuursrapportage rapporteert over de realisatie van de programmadoelen en de inkomsten en 
uitgaven in het kader van de programmabegroting 2016. 

Bijlagen: 

De indiener', college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

/VÍA 
drs. M.H.J 
MBA 

ergen 


