
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Bestuursrapportage 2018 

 

aan:  de raad van de gemeente  

 

zaaknummer:   Z-18-052090 

datum voorstel:   14 augustus 2018 

datum collegevergadering:  21 augustus 2018 

datum raadsvergadering:  20 september 2018 

agendapunt:  8c 

portefeuillehouder:   A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  P. Schaddé van Dooren 

e-mailadres:    p.schadde@HLTsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018. 

2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage. 

3. Het positieve saldo van € 13.100 ten gunste te brengen van de post onvoorziene 

uitgaven. 

4. Het restant van de reserve ‘Openbaar gebied centrum’ van € 170.000 beschikbaar 

stellen voor de verdere voorbereidingen van de centrumontwikkelingen. 

5. Begrotingswijziging nummer A16 vast te stellen. 

6. Het normenkader voor 2018 vast te stellen.  

 

 

Inleiding 

De Bestuursrapportage 2018 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de 

Programmabegroting 2018 (peildatum medio juni 2018). De opzet van de 

Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2018. 

 

Bestaand kader en context 

- Financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet 

- Programmabegroting 2018 

 

Beoogd effect 

Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2018.  

 

Argumenten 

1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar. 

2. Het saldo van de Bestuursrapportage is positief en voorgesteld wordt dit ten gunste te 

brengen van de post onvoorziene uitgaven. 

3. De voorbereidingen voor de uitvoering van de Centrumplanontwikkelingen moet 

doorgang vinden. Door het beschikbaar stellen van het restant van de reserve 

openbaar gebied centrum is dit gewaarborgd. 

4. De financiële wijzingen worden vastgelegd in begrotingswijziging nummer A16. 

5. Het normenkader is voor de accountant noodzakelijk om de controle van de 



 

 

jaarrekening te kunnen doen. De gemeenteraad stelt het normenkader vast.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 
Financiële consequenties 

Het resultaat van de Bestuursrapportage 2018 is € 13.100 positief. 

 

Gezien de ontwikkelingen in voorgaande jaren is het te verwachten resultaat van 

€ 13.100 een prognose. Er zijn nog verschillende onzekerheden die het te verwachten 

saldo kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de te verwachten BUIG-gelden en  

de uitkomsten uit de Septembercirculaire van het Gemeentefonds.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Niet van toepassing.  

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeente Lisse en Teylingen kennen twee Tussenrapportages, HLTsamen en de 

gemeente Hillegom hebben één Bestuursrapportage. In HLT-verband wordt gekeken naar 

frequentie van de Tussenrapportages / Bestuursrapportage. In voorbereiding is een 

vernieuwde verordening 212 Gemeentewet (de Financiële beheersverordening 2014) die 

is afgestemd op het vernieuwde BBV en de wens om meer afstemming tussen de drie 

gemeenten. 

 

Urgentie 

Niet van toepassing.  

 

Evaluatie 

In de Programmarekening 2018 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat 

verantwoord.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

De Bestuursrapportage 2018 

Begrotingswijziging nummer A16 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
C.B. Baauw    A. van Erk 
secretaris    burgemeester  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente , 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2018, 

 

gelet op  

 de Financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet, 

 de Programmabegroting 2018, 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018. 

2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage. 

3. Het positieve saldo van € 13.100 ten gunste te brengen van de post onvoorziene 

uitgaven. 

4. Het restant van de reserve ‘Openbaar gebied centrum’ van € 170.000 beschikbaar 

stellen voor de verdere voorbereidingen van de centrumontwikkelingen. 

5. Begrotingswijziging nummer A16 vast te stellen. 

6. Het normenkader voor 2018 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 september 2018, 

 

 

 

Drs. A.J. Jaspers A. van Erk 
waarnemend griffier voorzitter 

 


