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Z-13-17733 Ondersteuning Paul Schaddé van Dooren Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4196  

B&W-besluit   13-08-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Bestuursrapportage 2013 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1.   Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2013. 

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

pagina 3 van de bestuursrapportage. 

3. Hiervoor begrotingswijziging nummer 14 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

• Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet   

• Programmabegroting 2013 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage 2013. De bestuursrapportage (berap) geeft 

de tussenstand aan van de uitvoering van de programmabegroting 2013 per 1 juni 

2013. De opzet van de rapportage sluit aan op de programmabegroting 2013. 

 

Het beeld is, net als afgelopen jaren bij de bestuursrapportage, negatief. Uit een 

nadere analyse blijkt dat een groot aantal incidentele wijzigingen ten grondslag ligt 

aan dit resultaat. Helaas zijn de factoren om deze tegenvallers te voorkomen niet te 

beïnvloeden. In totaal is het een bedrag van bijna € 800.000 die het resultaat 

incidenteel negatief beïnvloedt. 

 

 bedragen x € 1.000 

Resultaat bestuursrapportage 2013Resultaat bestuursrapportage 2013Resultaat bestuursrapportage 2013Resultaat bestuursrapportage 2013    

Incidenteel saldo bestuursrapportage 2013     -792 

Structureel saldo bestuursrapportage 2013     -181 

Resultaat van de bestuursrapportaResultaat van de bestuursrapportaResultaat van de bestuursrapportaResultaat van de bestuursrapportage 2013ge 2013ge 2013ge 2013    ----973973973973    
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Daarnaast zijn de meeste wijzigingen een gevolg van genomen besluiten. Hieronder 

een meer gedetailleerd overzicht van het resultaat. 

 

bedragen x € 1.000 

Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2013Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2013Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2013Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2013    

EEEEerder genomen besluiten Raad/Collegeerder genomen besluiten Raad/Collegeerder genomen besluiten Raad/Collegeerder genomen besluiten Raad/College          

Economisch koersdocument -60   

Voorbereiding Hart voor Hillegom -80   

Deelname Stichting Rijk -75   

Bodemsanering perceel 1e Loosterweg -90   

Rente- en afschrijvingskosten VMBO school   91 -214 

MMMMeeeeeeee----    en tegenvallersen tegenvallersen tegenvallersen tegenvallers          

Groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse -187   

Baggeren -112   

Onroerende zaakbelastingen 68 -231 

Gevolgen financiële crisisGevolgen financiële crisisGevolgen financiële crisisGevolgen financiële crisis          

Bouwleges -300   

Algemene uitkering   -212 -512 

Overig     -16 

Resultaat van de bestuursrapportage 2013Resultaat van de bestuursrapportage 2013Resultaat van de bestuursrapportage 2013Resultaat van de bestuursrapportage 2013                    ----973973973973    

 

 Wij stellen voor dit als volgt te verwerken: 

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina 40 

van de rapportage. 

2. Het incidentele nadelige saldo van de Bestuursrapportage 2013, groot € 792.000 

t.l.v. te brengen van het begrotingsresultaat; 

3. Het structurele nadelige saldo van de Bestuursrapportage 2013, groot € 181.000 

t.l.v. te brengen van het begrotingsresultaat; 

4. De structurele financiële gevolgen te verwerken in de Programmabegroting 2014. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten: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 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.  
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Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Het resultaat van de bestuursrapportage 2013 is € 973.000 negatief en wordt 

ondergebracht bij het begrotingssaldo. In de jaarrekening wordt, als dit blijkt uit het 

jaarrekeningsaldo, dekking voorgesteld van een eventueel tekort.  

 
bedragen x € 1.000

Begrotingsresultaat 2013 0

Resultaat van de bestuursrapportage 2013 -973

-973-973-973-973

BegrotingsresultaatBegrotingsresultaatBegrotingsresultaatBegrotingsresultaat

Nieuw begrotingsresultaat 2013Nieuw begrotingsresultaat 2013Nieuw begrotingsresultaat 2013Nieuw begrotingsresultaat 2013  

    

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

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

cyclus,  gepland voor de raadsvergadering  van september. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestuursrapportage 2013 versie 31 juli 2013 

Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372
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Nr.     3. Bestuur\4196 

B&W-besluit   13-08-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   10 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Bestuursrapportage 2013 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 7 van de financiële beheersverordening artikel 212 

Gemeentewet (GW)  gemeente Hillegom, 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

1.   Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2013.  

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

pagina 3 van de bestuursrapportage. 

3. Hiervoor begrotingswijziging nr. 14 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 september 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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