Raadsvoorstel

Agendapunt commissie:
steller

telefoonnummer

T.J. Kolsteren
agendapunt

040-2083563
kenmerk

12raad00592

email

tko@valkenswaard.nl
datum raadsvergadering

25 oktober 2012

onderwerp

Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging)
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

De Bestuursrapportage 2012 is in de bijeenkomst van 17 september 2012 op interactieve wijze met U
behandeld. De ontwikkelingen, de voortgang van het product en de eventuele financiële afwijkingen zijn
kenbaar gemaakt en indien gewenst mondeling toegelicht.
De gesignaleerde financiële afwijkingen op productniveau die niet gecompenseerd kunnen worden binnen
het programma en/of kredietoverschrijdingen, aangevuld met de structurele financiële effecten voortvloeiende uit de jaarrekening 2011, worden ter bekrachtiging – middels begrotingswijziging – voorgelegd
aan de raad.
B.

Voorgesteld besluit

De lasten en baten van de programma’s aan te passen en daartoe de begrotingswijziging vast te stellen.
C.

Inleiding

In de Financiële Beheersverordening (art. 6) is bepaald dat het college de raad informeert - door middel
van tussentijdse (bestuurs)rapportage - over de realisatie van de begroting.
De tussentijdse bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering (eerste zeven maanden van
het dienstjaar), de beleidsontwikkelingen en de bijstelling van het beleid, de bijgestelde raming van de
baten en lasten per programma en de prognose van het jaarrekeningresultaat. De afwijkingen op de
oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van producten en investeringskredieten groter dan
€ 50.000,-- worden toegelicht.
Op 17 september is de Bestuursrapportage behandeld.
D.

Wat willen we bereiken?

Het vaststellen van de begrotingswijziging waardoor een juiste en transparante financiële informatievoorziening ontstaat, die de basis vormt voor het jaarrekeningstraject.
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E.

Wat gaan we er voor doen?

Begrotingswijziging
De begrotingswijziging bestaat uit de volgende elementen:
1. Financiële effecten voortvloeiende uit de jaarrekening 2011;
2. Financieel effect Bestuursrapportage 2012;
3. Financieel effect B&W-besluiten 2012 (t/m 31 juli 2012);

Ad 1. Financiële effecten voortvloeiende uit de jaarrekening 2011
In de Jaarrekening 2011 en in de Nota Kaders Begroting (deel II, pagina 8) zijn de structurele financiële
wijzigingen kenbaar gemaakt en toegelicht. Het structurele financiële effect bedraagt € 109.000,--. De
formele bekrachtiging door de raad heeft nog niet plaatsgevonden.

Ad 2. Financieel effect Bestuursrapportage 2012

1. Lagere opbrengst omgevingsleges
2. Verkopen woningen
3. Lagere opbrengst parkeren
4. Hogere lasten leerlingenvervoer
5. Lagere lasten maatschappelijke ondersteuning
6. Hogere opbrengsten secretarieleges
7. Hogere opbrengsten OZB/ Algemene uitkering
8. Lagere kapitaalslasten
9. Minder kosten voor compensatie prijsstijging
Totaal

Begroting 2012
voordeel
nadeel
300.000
249.000
75.000
120.000
415.000
40.000
47.000
360.000
55.000
1.166.000
495.000

Fin. effect
S
-100.000

I
-200.000
249.000
-75.000

-120.000

104.000
-116.000

415.000
40.000
47.000
256.000
55.000
787.000

Overzicht is exclusief de mutatie in de voorziening ‘gewezen wethouders’ ad € 425.000,-- (zie hierna).

Toelichting onderdelen:
1. Door de economische crisis zijn er minder aanvragen bouwvergunningen.
2. Door de verkoop van de woning ‘Eksterlaan 2’.
3. De opbrengst contant parkeren is minder.
4. Als gevolg van een nieuw contract.
5. Minder kosten WMO-activiteiten.
6. Als gevolg van tariefsverhoging per 1 januari 2012.
7. Hogere opbrengst OZB woningen door nieuw en verbouw (€ 120.000,--), meer leegstand OZB nietwoningen (€ 35.000,-- -/-). Daarnaast effect junicirculaire (€ 38.000,-- -/-).
8. Door uitstel van investeringen van 11,1 miljoen lagere afschrijvingslasten. Daarnaast door lager
investeringstempo minder externe financiering.
9. Verwachte prijsstijging is lager dan begroot.
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Het op basis van de eerste zeven maanden van het jaar geprognosticeerde financiële resultaat ad
€ 671.000,-- (€ 1.166.000,-- minus € 495.000,--) bestaat uit de volgende componenten:
− Incidenteel effect € 787.000,-- (+)
− Structureel effect € 116.000,-- (-/-)
Leerlingenvervoer
De hogere lasten van leerlingenvervoer (€ 120.000,--) zijn bij bestendiging van de bestaande werkwijze
als structureel te beschouwen. Inmiddels wordt binnen het bestaande beleid bezien hoe wij de lasten
kunnen terugdringen. Daarom zijn de hogere lasten niet meegenomen bij de Begroting 2013.
Voorziening ‘gewezen wethouders’
Afgelopen vrijdag 21 september 2012 is de ministerraad akkoord gegaan met een wijziging van de
pensioenregeling voor politieke ambtsdragers. Deze wijziging houdt in dat wanneer het pensioenfonds
ABP moet korten op de pensioenen van ambtenaren, dit ook gekort zal moeten worden op de pensioenen
van ministers en parlementariërs. Ook wordt het eindloonstelsel in de APPA vervangen door het
middelloonstelsel. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van
State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar
bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2013.
Ten tijde van de samenstelling van de Bestuursrapportage was vorenstaande niet bekend. Door deze
ontwikkeling is het onzeker of de voorgestelde wijziging van de voorziening APPA met € 425.000,-nodig is. Daarom is dit niet meegenomen in deze begrotingswijziging.

Ad 3. Financieel effect B&W-besluiten 2012; programmaoverschrijdend (t/m 31 juli 2012)
De grond Centiemhoef 24 is in de loop van 2012 verkocht. De opbrengst, zijnde € 39.500,-- , is conform
de richtlijnen ten gunste gebracht van de algemene reserve.

Kredietoverschrijdingen
Indien een investeringskrediet dreigt te worden overschreden melden wij dit aan de raad (art. 5, lid 2 Fin.
Beheersverordening). Een voorstel voor wijziging van het investeringskrediet wordt vervolgens kenbaar
gemaakt in de tussentijdse rapportage.
In 2012 – situatie tot 31 juli 2012 – zijn er geen kredietoverschrijdingen.

Budget ‘onvoorzien’
In de Begroting 2012 is het budget ‘onvoorzien’ gecalculeerd op € 125.000,--. In de loop van 2012 is het
initiatief ‘aanvullend budget 2e Kamerverkiezing’ ad € 25.500,- ten laste gebracht van het budget.
De stand van het budget (situatie 31 juli 2012) bedraagt € 99.500,--.
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Prognose rekeningresultaat 2012
Het beheer van de organisatie komt steeds beter op orde, waardoor wij steeds beter betrouwbare
informatie kunnen aanbieden. Uitdrukkelijk melden wij hierbij dat het een eerste prognose is op basis van
de eerste zeven maanden. Uiteraard kunnen zich in de laatste vijf maanden van het jaar ontwikkelingen
voordoen waardoor het jaarrekeningresultaat kan afwijken.
Gelet op de ontwikkelfase (beheer op orde) en op grond van vorengenoemde informatie bedraagt het
geprognosticeerde rekeningresultaat 2012 vóór bestemming circa € 775.000,--. Dit resultaat heeft een
incidenteel en structureel element, zijnde € 826.500,-- (positief) respectievelijk € 51.568,-- (negatief).
Recapitulatie

- Financieel effect jaarrekening 2011
- Financieel effect Berap 2012
- Financieel effect B&W besluiten 2012
- Financieel effect raadsbesluit sept. circulaire 2011*
Saldo begroting voor bestemming (reserves)

Begroting 2012
begrotingseffect
voordeel
nadeel structureel incidenteel
109.000
109.000
671.000
-116.000
787.000
39.500
39.500
44.568
-44.568
819.500
44.568
-51.568
826.500

* De financiële consequenties zijn door de raad – bij raadsbesluit dd. 21 dec. 2011 – geaccordeerd.

Conform bestendige gedragslijn worden incidentele baten en lasten rechtstreeks gemuteerd op de
algemene reserve.
Saldo primitieve begroting 2012
Saldo begroting voor mutatie reserves (819.500 minus 44.568)
Mutatie reserve met incidenteel karakter
Saldo begroting na mutatie reserve (= saldo begroting na bestemming)
Prognose rekeningresultaat 2012

F.

Financiën

--G. Vervolgstappen

Formaliseren van de begrotingswijziging in de financiële administratie.
H. Communicatie

--I.

Bijlage(n)

--J.

Ter inzage liggende stukken

---
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45.522
774.932
826.500
-51.568
-6.046
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2012, nummer
12b&w00592;
Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 6 Financiële Beheersverordening Gemeente Valkenswaard;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 oktober 2012;
BESLUIT
1. De lasten en baten van de programma’s aan te passen en daartoe de begrotingswijzing vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 oktober 2012.

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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