Nummer 04-12.2015

De raad van de gemeente Eemsmond;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18
juni 2015;

b e s l u i t:
















de voorjaarsrapportage 2015 vast te stellen;
het incidentele tekort van € 481.236 (een tekort van € 357.297 cf. de
voorjaarsrapportage en een tekort van € 123.939 a.g.v. de
meicirculaire) te onttrekken aan de Algemene reserve;
het structureel tekort van € 167.692 (een overschot van € 138.389 cf.
de voorjaarsrapportage en een tekort van € 306.081 a.g.v. de
meicirculaire 2015) kan opgeteld worden bij het structurele
begrotingstekort van 2015. Dit tekort bedroeg € 1.420.898 en wordt
hiermee verhoogd naar € 1.588.590. Dit geeft een negatiever
uitgangspunt in de begroting 2015 en het meerjarenperspectief 20162018;
in te stemmen met een onttrekking van € 10.000 aan de reserve
onderhoud dorpshuizen voor onderhoud aan het dorpshuis in Stitswerd;
in te stemmen met een toevoeging van € 35.063 aan de reserve
demografische ontwikkelingen, n.a.v. een hogere tegemoetkoming van
€ 44.228 cf. de voorjaarsrapportage en een lagere tegemoetkoming
van € 9.165 a.g.v. de meicirculaire in de algemene uitkering;
in te stemmen met een toevoeging van € 210.000 aan de reserve
personeelsbeleid voor de te maken kosten;
in te stemmen met een onttrekking van € 46.400 aan de reserve
personeelsbeleid voor de kosten in 2015;
in te stemmen met een toevoeging van € 30.000 aan de reserve
automatisering voor de kosten van een systeembeheerder;
in te stemmen met een onttrekking van € 63.217 aan de reserve
actualisering bestemmingsplannen voor een deel van de kosten voor
het opstellen van een regionale gebiedsvisie voor het
Eemshavengebied;
in te stemmen met een onttrekking van € 161.783 aan de reserve
jaarovergang voor een deel van de kosten voor het opstellen van een
regionale gebiedsvisie voor het Eemshavengebied;
in te stemmen de wijziging van de tenaamstelling van de investering
‘houtversnipperaar’ in ‘klepelmaaier’.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 2 juli 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

