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De budgetoverhevelingen 2020 conform het in het voorstel
opgenomen overzicht (zie totaaloverzicht budgetoverhevelingen
D/21/008979) vast te stellen op € 2.938.627;
Door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2021 een
bedrag te autoriseren voor het doen van uitgaven ad € 2.938.627;
Hiervan door middel van en begrotingswijziging € 1.064.700 te
onttrekken aan de reserves;
De overhevelingen in de jaarrekening 2020 op te nemen;
De niet gehonoreerde overhevelingen uit categorie 3 ad € 103.016 vrij
te laten vallen in het resultaat van de jaarrekening 2020;
De niet bestede overhevelingen uit 2019 vrij te laten vallen in het
resultaat van de jaarrekening 2020.

Het college stelt de raad voor de budgetoverhevelingen 2020 conform het in het
voorstel opgenomen overzicht vast te stellen, zodat de hieraan verbonden prestaties
geleverd kunnen worden.
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1. Beeld- en oordeelsvorming PA 4 maart  Besluitvorming raad 25 maart

1 maart 2021
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datum

link

onderwerp en relevante informatie

16 juli 2020

Raadsvergade
ring

Budgetoverhevelingen vanuit de algemene reserve
Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2020 heeft wethouder
Bolderdijk toegezegd dat bij het vaststellen van de
budgetoverhevelingen zal worden aangegeven of de overhevelingen
via de algemene reserves lopen.

1 december 2020

Motie

Motie ‘grip op budgetoverhevelingen’
Op 1 december 2020 heeft de raad bij de behandeling van het
raadsvoorstel over de Najaarsnota 2020 de motie ‘grip op
budgetoverhevelingen’ aangenomen. Daarmee heeft de gemeenteraad
het college het volgende verzocht:
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1. Voor de nog openstaande posten van de
budgetoverhevelingen 2019 (behorend tot categorie 3 van de
criteria voor budgetoverhevelingen) een stop te zetten op het
starten van nieuwe activiteiten.
2. Het vrijgekomen bedrag toe te voegen aan het resultaat 2020
en daarbij de onttrekking aan de algemene reserve per eind
2020 te verkleinen.
3. De raad begin december van dit jaar informatie te verstrekken
over de wijze waarop het college in de laatste paar weken van
2020 de grip houdt op het starten van nieuwe activiteiten
binnen de begroting waarvoor de budgetten zouden behoren
tot categorie 3 van de budgetoverheveling 2020.
4. Bij de budgetoverhevelingen 2020 alleen uit te gaan van een
budgetoverheveling als een opdracht verstrekt is of er een
groot risico is dat een subsidie moet worden terugbetaald. Het
derde criterium vanuit de nota financiële sturing vervalt dan
voor het jaar 2020.

regelgeving
naam en link

relevante artikelen en informatie

Gemeentewet, art.
198

Gemeentewet, art. 198
1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de
bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen
die hij naar verwachting kan aanwenden.
2. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.
Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel
evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden
gebracht.
3. Behoudens het bepaalde in de artikelen 208 en 209 kunnen ten laste van de
gemeente slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties
worden genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht.
4. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar.
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