
No. 344300 

gemeenfe 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 10 november 2015. 

Onderwerp 
Decemberrapportage 2015. 

Advies raadscommissie 
Dit is een bespreekpunt voor alle partijen. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. De decemberrapportage 2015 vast te stellen; 
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in 

de programmabegroting 2015 aan te passen; 
3. De 20e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen waarin de gevolgen 

van de decemberrapportage 2015 zijn opgenomen; 
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2016, betreffende de overhevelingen van 

de voorjaars-, najaars- en decemberrapportage 2015, vast te stellen. 
5. in te stemmen met de intentie om de eigen bijdragen over 2015 voor de WMO en de 

Jeugdwet éénmalig te compenseren. 
6. een reserve eigen bijdragen WMO en Jeugdwet 2015 in te stellen ter grootte van 

€ 675.000. 

Doelstelling 
1. De planning van realisatie doelstellingen in overeenstemming te brengen met de 

begrote budgetten en vice versa. 
2. Overheveling budgetten 2015 naar 2016 van specifiek beschikbaargestelde middelen 

voor specifieke doelen. 
3. Verwerken collegebesluiten die nog goedkeuring van de raad behoeven. 
4. Voorsorteren op de jaarrekening 2015. 

Inleiding 
Bij de vaststelling van de najaarsrapportage 2015 zijn de budgettaire gevolgen tot 
augustus 2015 in beeld gebracht. In de decemberrapportage worden de mutaties tot 
heden aan u voorgelegd. Het betreft hier bijvoorbeeld bijstellingen van de budgetten op 
basis van informatie welke na de opstelling van de najaarsrapportage 2015 bekend is 
geworden. Daarnaast is in deze wijziging de raming over de diverse jaren van 
investeringen geactualiseerd. 

In het kader van het opstellen van de jaarrekening wordt elk dienstjaar bezien in 
hoeverre specifiek door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten zijn 
aangewend en wat de status is van deze door de gemeenteraad beschikbaar gestelde 
nog niet aangewende of restantbudgetten. 

Het gaat om de volgende drie typen budgetten: 
1. Specifiek beschikbaar gestelde exploitatiebudgetten (éénmalig/incidenteel). 
2. Specifiek beschikbaar gestelde budgetten die worden gedekt door een reserve. 
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3. Specifiek beschikbaar gestelde budgetten, waarvan de uitgaven worden 
geactiveerd (op de balans geboekt). 

Het goed regelen van budgetoverhevelingen is van essentieel belang voor het rechtmatig 
kunnen aanwenden van budgetten en voor het rechtmatigheidsoordeel bij de 
jaarrekening. Dit is in het bijzonder van belang voor budgetten/uitgaven die niet tot op 
de euro geschat kunnen worden ten aanzien van de jaarovergang. Concreet gaat het om 
de vraag welke werkzaamheden en leveringen nog in het oude jaar worden gerealiseerd 
en nog voor dat jaar in rekening worden gebracht, en welk deel van de werkzaamheden 
of leveringen in het nieuwe jaar worden gerealiseerd en in rekening gebracht. De 
rechtmatigheid van besteding speelt hier voor de jaarrekening 2015 en voor de 
uitvoering van de begroting 2015 op de volgende wijze: 

a. Het bli jkt dat er te veel budget is overgeheveld naar het volgende dienstjaar. Het 
toch betalen van facturen ten laste van het betreffende budgetnummer houdt dan 
onrechtmatigheid in. 

b. Het bli jkt dat er te weinig budget is overgeheveld naar het volgende dienstjaar. 
Het toch betalen van facturen van het betreffende budgetnummer houdt dan 
onrechtmatigheid in. 

Rechtmatigheid 
Het karakter van het beschikbaar stellen van specifieke middelen is dat de gemeenteraad 
het eens is met het bestedingsdoel en met de totaalhoeveelheid middelen die zij daar 
voor beschikbaar heeft gesteld. Om die reden worden er in de voor- en 
najaarsrapportage en decemberrapportage en bij het aanbieden van de jaarstukken van 
het te sluiten dienstjaar en bij de voorjaarsrapportage van het volgende dienstjaar 
voorstellen aan de gemeenteraad gedaan om (restant)budgetten over te hevelen via de 
methode I jsvogel. 
Deze methode is niet optimaal pragmatisch en voor de uitvoering van het bereiken van 
de doelstellingen en de leveranciers ook niet. Ten behoeve van het steeds verder 
optimaliseren van de bedrijfsvoering en planning- en controlcyclus wordt door 
Noordoostpolder de methode IJsvogel-i- gebruikt om te anticiperen op de situatie dat er 
voor het dienstjaar 2015 teveel aan middelen is overgeheveld naar 2016 en in het geval 
dat er voor 2016 te weinig aan middelen is overgeheveld van uit 2015, door de 
gemeenteraad gesteld dat er in beide situaties geen sprake is van onrechtmatigheid, 
voor zover er voor het totaal door de gemeenteraad beschikbare budget voor dat 
specifieke doel niet wordt overschreden. In dat geval wordt de tijdelijke budgetomissie 
als door de gemeenteraad geaccordeerd en rechtmatig aangemerkt. 

De over te hevelen (restant)budgetten worden in 2016 beschikbaar gesteld (4 e wijziging 
2016). Dit betreft ook de reeds over te hevelen budgetten conform de vastgestelde voor
en najaarsrapportage 2015. 

Argumenten 
Specifiek beschikbaar gestelde budgetten die worden gedekt door een reserve 
Aangezien de investeringen en projecten gedekt worden uit reserves, hebben niet 
gerealiseerde investeringen geen invloed op het uiteindelijke resultaat na bestemming 
indien deze restantbudgetten worden overgeheveld. 
De investeringen worden in 2015 afgeraamd en in 2016 weer beschikbaar gesteld. 

Specifiek beschikbaar gestelde budgetten, waarvan de uitgaven worden geactiveerd (op 
de balans geboekt). 
De investeringen worden in 2015 afgeraamd en in 2016 weer beschikbaar gesteld. 

Specifiek beschikbaar gestelde exploitatiebudgetten (éénmalig/incidenteel). 
Aangezien de specifiek door de raad beschikbaargestelde middelen voor specifieke doelen 
niet in het begrotingsjaar zijn aangewend waarvoor deze zijn aangevraagd worden deze 
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middelen toegevoegd aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'nog uit te voeren 
werkzaamheden 2015'. 

Revideren 
Om te bepalen wat de budgettaire ruimte is om de oorspronkelijke incidentele dekking 
vanuit bestemmingsreserves te revideren (een voorziene onttrekking uit de reserve niet 
uit voeren omdat er ruimte in de exploitatiebegroting is die aanvankelijk niet was 
voorzien) en ten laste te brengen van het resultaat van de decemberrapportage 2015 is 
de navolgende cijferopstelling van toepassing: 

Resultaat na verwerking najaarsrapportage 2015 102.028 

Resultaat decemberrapportage 2015 € 312.882 
Te revideren budgetten: Rentetoerekening 2015 € -350.000 

Resultaat decemberrapportage 2015 na revideren € -37.118 

Resultaat na verwerking decemberrapportage 2015 € 64.910 

Kanttekeningen 
n.v.t. 

Planning/uitvoering 
n.v.t. 

Bijiage 
Decemberrapportage 2015. 

'Igge-van burgemeester en wethouders, 
•etarisJ de burgemeester 

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants 
Steller : de heer G.J. Bennema; 34 16; g.bennema@noordoostpolder.nl 
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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015, no. 
344300-1; 

gelet op artikel 190, 191 en 192 van de Gemeentewet 

B E S L U I T : 

1. De decemberrapportage 2015 vast te stellen; 
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in 

de programmabegroting 2015 aan te passen; 
3. De 20e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen waarin de gevolgen 

van de decemberrapportage 2015 zijn opgenomen; 
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2015, betreffende de overhevelingen van 

de voorjaars-, najaars- en decemberrapportage 2015, vast te stellen. 
5. in te stemmen met de intentie om de eigen bijdrage over 2015 voor de Jeugdwet 

éénmalig te compenseren en aanvullend een onderzoek te starten of de cliënten WMO 
en de doelgroep die vanuit de WMO naar ALV huishoudelijke zorg is gegaan, eenmalig 
het bedrag van € 150,- (minimale eigen bijdrage WMO) terug te geven. 

6. het restant en het geoormerkte geld van de decentralisaties over te hevelen naar de 
koepelreserve sociaal domein en daarmee boven het plafond te stijgen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 december 2015. 
De griffier, de voorzitter. 
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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: 

de program ma beg roting voor het dienstjaar 2015 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

20e wijziging van de programmabegroting 2015. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergad 
ring van 14 december 2015. 
De griffier, de voorzitter 

Ter kennisneming Ingezonden 

op 21 december 2015 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad. 



No. 3 4 4 3 0 0 - 6 

PROGRAMMA 
Nr. Omschrijving 

VERHOGING VERLAGING NIEUWE 
RAMING 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het 
raadsvoorstel inzake decemberrapportage 
2015 

LASTEN 

Fysieke leefomgeving 

Sociale leefbaarheid 

Economische ontwikkeling 

Dienstverlening en besturen 

Financiën 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

BATEN 

Fysieke leefomgeving 

Sociale leefbaarheid 

Economische ontwikkeling 

Dienstverlening en besturen 

Financiën 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

1.278 

35.695 

650 

59.737 

0 

97.360 

3.718.103 

3.815.463 

12.415 

955.636 

0 

45.000 
0 

1.013.051 
(2.449.192) 

(1.436.141) 

2.584.352 
1.745.391 
1.518.216 
175.592 
16.352 

6.039.903 

6.039.903 

194.626 
24.099 
61.000 

0 
545.692 

825.417 

825.417 

40.437.297 
73.298.184 
3.090.277 
6.229.506 
1.024.796 

20.997.542 
15.856.133 

163.034 
814.543 

80.960.748 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDEI 

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: 

de programmabegroting voor het dienstjaar 2016 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

4e wijziging van de program ma beg roting 2016. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade 
ring van 14 december 2015. 
De griffier, de voorzitter 

Ter kennisneming ingezonden 

op 21 december 2015 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad. 
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PROGRAMMA 
Nr. Omschrijving 

VERHOGING VERLAGING NIEUWE 
RAMING 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het 

raadsvoorstel inzake beginwijziging 2016 

LASTEN 

Fysieke leefomgeving 

Sociale leefbaarheid 

Economische ontwikkeling 

Dienstverlening en besturen 

Financiën 

Krachtig Noordoostpolder 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

BATEN 

Fysieke leefomgeving 

Sociale leefbaarheid 

Economische ontwikkeling 

Dienstverlening en besturen 

Financiën 

Krachtig Noordoostpolder 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

5.616.389 

1.969.633 

2.959.414 

178.095 

0 

688.592 

11.412.123 

11.412.123 

345.054 

0 

0 

0 

0 

0 

345.054 

11.004.049 

26.536 

36.484 

0 

0 

0 

0 

63.020 

63.020 

11.349.103 

44.278.014 

16.671.131 

5.107.545 

7.483.567 

2.582.337 

52.602.978 

19.689.659 

1.807.825 

183.125 

765.600 

81.252.476 

12.923.138 


