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Informatiebijeenkomst  

Voorronde   29-08-2012 

Raad    30-08-2012 (o.v.) 

Agendanummer        

 

Onderwerp:  

Bestuursrapportage 2012 

 

Wij stellen voor:  

 - Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2012.  

 - Een reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) in te stellen. 

 - Voor de financiële gevolgen te besluiten conform de punten 1 t/m 4 van  

  pagina 3 van de bestuursrapportage. 

 - Hiervoor begrotingswijziging nr. 15 vast te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

 Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet   

 Programmabegroting 2012 

 

 

Inleiding: 

Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage 2012. De bestuursrapportage (berap) geeft 

de tussenstand aan van de uitvoering van de Programmabegroting 2012 per 1 juni 

2012. De opzet van de rapportage sluit aan op de Programmabegroting 2012. 

 

Wat opvalt is het forse negatieve resultaat van deze Berap. Bij nadere analyse blijkt 

dat er een groot aantal incidentele wijzigingen ten grondslag liggen aan dit resultaat. 

Zo hebben de genomen acties bij de jaarrekening over 2011 ook hun invloed in 2012, 

er zijn verscheidende grondexploitaties afgesloten en de afwaardering van de de BNG 

belegging. Maar ook de aanpassingen naar aanleiding van de circulaires over de 

algemene uitkering zijn fors te noemen. Tenslotte de CAO verhoging die niet wordt 

gedekt door het gemeentefonds. In totaal ruim € 600.000, die het resultaat negatief 

beïnvloeden. Helaas zijn de actoren om deze tegenvallers te voorkomen niet te 

beïnvloeden.  

In het overzicht op de volgende pagina staat een beknopt overzicht van het resultaat. 
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Afsluiten grondexploitaties (Paragraaf grondbeleid) -233.500

Planschade en asbestsanering -153.400

Extra kosten bestemmingsplan Elsbroek -50.000

Overschrijding project Vossekade -90.000

Aanpassing bijdrage Meerlanden N.V. -95.500

Dividend 224.200

Afwaardering belegging BNG -120.000

Algemene uitkering -185.300

CAO-afspraken -78.750

Overig -166.700

-948.950

Samenvatting resultaat Berap 2012

Resultaat van de Berap 2012  

Voor de uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de bestuursrapportage 2012. 

 

Argumenten: 

1. Deze rapportage is een onderdeel van de planning en control-cyclus. 

In de financiële beheersverordening is opgenomen dat het college één tussentijdse 

rapportage over de realisatie van de begroting aanbiedt. 

 

2. De voorziening nog uit te voeren werken (grondexploitatie) is vrijgevallen. 

Op het advies van de accountant wordt deze voorziening omgezet in een reserve. In 

de jaarrekening 2011 is de voorziening vrijgevallen. In deze bestuursrapportage 

wordt het vrijgevallen bedrag gestort in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden 

(grondexploitaties). 

 

3. De voorgestelde beslispunten zijn nodig om de financiële rechtmatigheid te 

garanderen. 

Het budgetrecht (het recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de 

raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet. Door het vaststellen van de 

begroting autoriseert de raad het college om uitgaven te doen tot de genoemde 

bedragen in de begroting.  

Met dit besluit worden de beschikbaar gestelde bedragen voor de programma’s verhoogd 

of verlaagd. 

 

Financiële dekking: 

Het saldo van de incidentele baten en incidentele lasten is € 749.750 negatief. Het 

saldo van de structurele baten en lasten is € 199.200 negatief. Samen vormen ze het 

resultaat van de bestuursrapportage 2012 van € 948.950 negatief.  

 
€ 

Begrotingsresultaat 2012 599.033 

Resultaat Berap -948.950 

Nieuw begrotingsresultaat  -349.917 

 

Urgentie: 

De behandeling van de bestuursrapportage staat, conform de planning en control 

cyclus,  gepland voor de raadsvergadering  van augustus. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestuursrapportage 2012 versie 06-07-2012 

Informatie bij: dhr. M. Meulendijks, m.meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 291 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

