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Vaststellen begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2010 (t/m collegevergadering 29/6/2010)

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de rapportage met collegebesluiten over het 2e kwartaal (t/m
collegevergadering van 29 juni 2010), waaruit financiële en administratieve wijzingen op de begroting
voortkomen, en vast te stellen, opdat de begroting kan worden aangepast.
In het tweede kwartaal van 2010 zijn, tot en met de collegevergadering van 29 juni, in onze organisatie
besluiten genomen en door ministeries beschikkingen afgegeven die financiële gevolgen hebben voor de
begroting 2010. In deze rapportage presenteren wij uw raad in een compacte totaalopstelling de
financiële gevolgen hiervan per 30 juni 2010. Het betreft inhoudelijk geen nieuwe feiten, het gaat louter
om de financiële verwerking achteraf voor de begroting 2010 van reeds genomen besluiten en/of
financiële feiten.
Wettelijk heeft de raad het budgetrecht (Gemeentewet art. 156, lid 2) doch in de Financiële
Beheersverordening 2008, artikel 5, staan bevoegdheden van het college met betrekking tot het wijzigen
van de begroting. Hieruit blijkt dat het college veel begrotingswijzigingen kan accorderen:
• verschuivingen binnen programma’s;
• overboekingen naar andere programma’s voortvloeiend uit wettelijke bepalingen;
• bestemming van middelen door derden beschikbaar gesteld (binnen de beleidskaders van de
raad);
• inzet van bestemmingsreserves met beoogd doel;
• wijzigingen als gevolg van autonome ontwikkelingen, prijzen;
• aanpassingen op grond van open eind regelingen;
• inzet van door de raad gemandateerde investeringen en activiteiten;
• beschikking over de post onvoorziene uitgaven als binnen het betreffende programma geen
dekking aanwezig is. De beschikking moet expliciet worden benoemd in de openbare
besluitenlijst met de nieuwe eindstand en mag niet structureel van aard zijn;
• overschotten en tekorten binnen programma’s mogen worden verzameld op een post
genaamd “saldo programma …” en mag worden ingezet bij de bedrijfsvoering.
Pas wanneer het saldo van overschotten en tekorten niet kunnen worden opgevangen binnen hetzelfde
programma doet het college aan de raad een voorstel. Het college kan dan een overschot op een ander
programma als dekking voorstellen.
Conform artikel 5, lid 11 van hierboven genoemde beheersverordening stelt de raad alle
begrotingswijzigingen formeel vast in zijn laatste vergadering van het jaar. Zoals echter besloten bij
behandeling van de rapportage begrotingswijzigingen in de raadsvergadering van 29 juli 2010, is het
rapportagemoment en vaststelling van de wijzigingen geïntensiveerd naar een kwartaal.
Opgemerkt dient te worden dat het in deze rapportage weergegeven ( tussentijds) resultaat slechts een
eenmalig ‘technisch’ resultaat betreft. De begroting, zoals deze is vastgesteld door uw raad op 4

november 2009, sluit (baten gelijk aan de lasten). Door begrotingswijzigingen tot en met het 2e kwartaal
ontstaat een (voorcalculatorisch) resultaat ten opzichte van de primitieve begroting.
Op grond van bovenstaande bieden wij deze “rapportage over het tweede kwartaal 2010” aan uw raad ter
vaststelling aan.
Na verwerking van de begrotingswijzigingen tot en met het 2e kwartaal bedraagt het positieve
begrotingsresultaat € 889.238. Het resultaat komt, zoals hieronder weergegeven, voornamelijk voort uit de
begrotingswijzigingen uit het 1e kwartaal (financieringsvoordeel door het uitstellen van investeringen
waardoor ook de kapitaallasten afnemen). Dit resultaat zal conform de nota kaders grotendeels worden
ingezet ter dekking van de tegenvallende opbrengsten: bouwleges (raming € 400.000) en van de 2%
loonkostenverhoging volgens CAO (verwachting € 300.000) en overige aangelegenheden (ca. € 60.000).
Omschrijving
Resultaat programma 0
Resultaat programma 1
Resultaat programma 2
Resultaat programma 3
Resultaat programma 4
Resultaat programma 5
Resultaat programma 6
Resultaat programma 7
Resultaat programma 8
Resultaat programma 9
Onvoorziene uitgaven
Totaal

Primitieve
Begroting
3.681.000
2.144.000
2.943.000
681.000
3.160.000
8.771.000
10.562.000
551.000
1.287.000
34.478.000
223.975

Wijziging
1e kwartaal

0
51.247
49.270
16.093
-2.447

68.875
1.984
31.383
427
752.406
-47.000
922.238

Wijziging
2e kwartaal

-33.000
889.238

Begroting na
wijziging
3.681.000
2.195.247
2.992.270
697.093
3.157.553
8.839.875
10.563.984
582.383
1.287.427
35.230.406
143.975

Verloop van de post onvoorzien:
Hieronder treft u een specifieke toelichting op de posten onvoorzien, onttrekkingen reserves en
voorzieningen en verlening van investeringsbudgetten:
Stand 01-01-2010
Budget tussentijdse verkiezingen tweede kamer (12)
Stand tot en met (b&w) 30-03-2010
Meerkosten leerlingenvervoer (512)
Stand tot en met 30-6-2010

223.975
-47.000
176.975
-33.000
143.975
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Uit de volgende reserves hebben in de eerste 6 maanden van 2010 mutaties plaatsgevonden:
e

1 kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw

Reserve Beeldende Kunst (vitrinekast St. Nicolaas beeld)
Egalisatiereserve Riolering (onkruidbestrijding)
Algemene Reserve (verlagen voorziening Hoge Akkers)
Reserve Afwikkeling Activiteiten
Dekkingsreserve Lektrieverkasten
Reserve geactiveerde gebouwen: Gemeentehuis
Reserve geactiveerde gebouwen: Cultuurcentrum
Dekkingsreserve ICT Techn infrastructuur 2005
Dekkingsreserve ICT Funct infrastructuur 2005
Dekkingsreserve Technische ICT 2006
Dekkingsreserve Meetapparatuur GEO
Dekkingsreserve Klimaatbeheersing CC de Hofnar
Dekkingsreserve Speeltoestellen Buitenbad
Dekkingsreserve Vloerbedekking Gemeentehuis

-8.000
-100.000
18.000
-4.512.712
-2.704
13.810
12.619
34.126
34.096
-13.573
-8.821
-12.619
-1.121
-11.106

Dekkingsreserve ICT Techn Infrastructuur 2007
Dekkingsreserve ICT Funct Infrastructuur 2007
Dekkingsreserve Voertuigen
Dekkingsreserve Tractie 2009 11 Jaar
Dekkingsreserve Tractie 2009 8 Jaar
Dekkingsreserve Tractie 2009 6 Jaar
Reserve Decentralisatie Huisvesting Onderwijs
Egalisatiereserve Riolering
Reserve Tractie Ruimtelijk Beheer
Reserve Decentralisatie Huisvesting Onderwijs (rente)
Reserve Tractie Ruimtelijk Beheer

-20.553
-34.196
4.343
-6.512
-30.202
-10.475
-4.141
-95.802
-38.700
2.447
136.500

2e kw

Dekkingsreserve tractie 2010 8 jaar (investeringen 2010)
Reserve Bruggen (opheffen)

122.500
-12.000

2e kw

Bestemmingsreserve werkzaamheden Markt

2e kw

Algemene reserve (Verkoop grond verbreding A2)
Evenementenreserve (subsidie zomeravondfeesten)
Reserve speeltoestellen (vervanging speeltoestellen)

1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
1e kw
2e kw
2e kw

2e kw
2e kw
2e kw

Dekkingsreserve woonwagens (aanschaf woonwagen)
Reserve gebiedsvisies (voorbereidingskrediet
2e kw
Kerkakkers)
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1.200.000
4.801
-4.000
-153.276
59.540
36.300

t.g.v. programma 5
t.g.v. programma 7
t.l.v. programma 8
t.g.v. div programma’s
t.g.v. programma 9
t.l.v. programma 9
t.l.v. programma 9
t.l.v. programma 9
t.l.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 5
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.l.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 9
t.g.v. programma 4
t.g.v. programma 7
t.g.v. programma 9
t.l.v. programma 4
Investering t.l.v. reserve
tractie
t.l.v. programma 9
t.g.v. voorziening
onderhoud wegen en
bruggen
t.l.v. de algemene
reserve
t.l.v. programma 8
t.g.v. programma 5
t.g.v. programma 5
t.l.v. de algemene
reserve
t.l.v. de algemene
reserve

Hieronder brengen wij expliciet de onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene reserve in beeld:
Stand volgens balans 01-01-2010 (incl. resultaat 2009)
Af: Buffer grondexploitatie, risico reserve (0)
Bij: Verlagen voorziening complex Hoge Akkers (509)

13.790.272
-1.000.000
18.000

Stand tot en met (b&w) 30-03-2010
Bij: Verkoop strook grond ter verbreding A2 (21)
Af: Vormen bestemmingsreserve werkzaamheden Markt (22)
Af: Beschikbaar stellen krediet aanschaf woonwagen (511)
Af: Beschikbaar stellen Voorbereidingskrediet Kerkakkers (513)

12.808.272
4.801
-1.200.000
-59.540
-36.300

Stand tot en met 30-6-2010

11.517.233

Op de volgende Voorzieningen hebben tot en met 30 juni 2010 toevoegingen of onttrekkingen
plaatsgevonden:
1e Kw

-12.473 Onttrekking t.g.v. verkeersmaat-

Voorziening groot onderhoud wegen

regelen Venbergseweg

1e Kw
1e Kw

Voorziening Bodemsanering Hoge Akkers
Voorziening groot onderhoud Woonwagens

1e Kw

Voorziening Hoge Akkers 55a

2e Kw

Voorziening onderhoud wegen en bruggen
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onderhoud

-18.000 Verlagen voorziening t.g.v. algemene

De begrotingswijzigingen over het 2e kwartaal vast te stellen.
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- Onttrekking t.g.v. bodemsanering
1.315.000
-61.382 Onttrekking t.g.v. planmatig
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reserve

12.000 Storting saldo reserve bruggen in
voorziening
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Overzicht begrotingswijzigingen.
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