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Overheveling budgetten 2015 naar 2016

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Besluiten tot overheveling diverse budgetten van 2015 naar 2016.

TOELICHTING

:

In uw vergadering van 20 juni 2016 komt de jaarrekening 2015 aan de orde.
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat de raad voorafgaand aan de jaarrekening
een besluit dient te nemen over restant budgetten die in het daarop volgende jaar weer beschikbaar dienen
te zijn. Vooruitlopend op de behandeling van de jaarrekening in uw raad is het daarom wenselijk thans
een besluit te nemen over de overheveling van nog beschikbare budgetten in 2015 naar 2016. Het gaat
hierbij om budgetten die niet zijn gebruikt in 2015, maar waarvoor al wel verplichtingen zijn aangegaan,
afspraken zijn gemaakt of waarvoor in 2016 geen budget beschikbaar is, maar wel kosten moeten worden
gemaakt, ter uitvoering van voor 2015 voorgenomen beleid.
Veelal gaat het om kredieten met meerjarig karakter. Voorts kunnen we, vaak door externe factoren, niet
altijd voldoen aan de gemaakte planningen.
Door te besluiten tot overheveling van deze budgetten naar 2016 kunnen de budgetten formeel worden
gebruikt.
In de raadsportefeuille ligt de lijst met over te hevelen posten ter inzage.
Aan u wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de overheveling van de diverse posten die op de lijst
staan.
Het gaat om:
- over te hevelen lasten
- over te hevelen baten
Saldo

€ 1.941.313,-€ 418.328,-€ 1.522.985,--

Het bedrag aan over te hevelen lasten is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dit wordt o.a. veroorzaakt door
de in 2015 ontvangen vergoedingen van de NAM voor herstel van schade door bevingen. Deze zijn in
2015 niet volledig besteed. Voorgesteld wordt het restant aan vergoedingen, in totaal € 237.684, als nog
te besteden budget over te hevelen naar 2016. Voorts is een bedrag van € 480.000 aan
‘leefbaarheidsgelden’ ontvangen van de NAM (t.b.v. het Centrumplan). Ook hiervoor wordt voorgesteld
het ontvangen bedrag als nog te besteden budget over te hevelen naar 2016.
Daarnaast zijn de restantbudgetten betreffende de riolering en het Waterplan fors (in totaal € 292.426).
Dit zijn budgetten met een meerjarig karakter die voortvloeien uit het Afvalwaterbeleidsplan. De
uitvoering van dit plan wordt door het cluster BMWE in kader van samenwerking in de Waterketen
opgepakt.
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