
No. 486526-1 

gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 17 mei 2017. 

Onderwerp 
Voorjaarsrapportage 2017. 

Advies raadscommissie 
Bespreekstuk 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
De gemeenteraad voorstellen: 

1. De voorjaarsrapportage 2017 vaststellen. 
2. De 7e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen waarin de financiële 

gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen. 

Doelstelling 
Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot 
de programmabegroting 2017. 

Inleiding 
De voorjaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus ter vaststelling aan u 
aangeboden. Met de voorjaarsrapportage wordt voortgangsinformatie gegeven op de 
diverse beleidsterreinen binnen de zes programma's van de programmabegroting. 
Het totale begrotingsresultaat na verwerking van de voorjaarsrapportage 2017 bedraagt 
€ 78.660. 

blz.VJR 
Resultaat primitieve program ma beg roting 2017 183.280 

Voorjaarsrapportage 2017: 
Voordelige verschillen: 

Verkoop woning Drostlaan 109 149.000 blz. 95 
Afwikkeling reserves nog uit te voeren werkzaamheden 153.580 blz. 95 

Totaal 302.580 

Nadelige verschillen: 
Aanpak illegaal grondgebruik 70.000 blz. 91 
Verwijderen resterende asbest 178.000 blz. 91 
Sloop vergaderruimte terp Middelbuurt 10.000 blz. 94 
Pacht motorcrossterrein te Rutten 7.000 blz. 94 
Cultuurnota 19.500 blz. 94 
Familie-evenement 50.000 blz. 95 
Capaciteit toezicht brandveiligheid 27.200 blz. 96 
Brandwerende beglazing gemeentehuis 15.500 blz. 96 
Implementatie Vennootschapsbelasting 30.000 blz. 96 

Totaal 407.200 

Resultaat voorjaarsrapportage 2017 € - / - 104.620 

Exploitatieresultaat na verwerking V3R 2017 78.660 
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Argumenten 
In de financiële verordening is opgenomen dat u wordt geïnformeerd door middel van 
tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De 
voorjaarsrapportage gaat over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar. 
Door de Voorjaarsrapportage 2017 vast te stellen wordt ingestemd met diverse 
collegevoorstellen waar financiële gevolgen uit voortvloeien en het verwerken van een 
aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering 
rekening gehouden kan worden. 
Het totale begrotingsresultaat na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt voor 

2017 € 78.660 

Kanttekeningen 
De voorjaarsrapportage bevat informatie over de eerste drie maanden van het jaar. Bij 
de najaars- en decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de 
uitvoering van de programmabegroting 2017 en een doorkijk worden gegeven naar de 
jaarrekening 2017. 

Planning/uitvoering 

Bijlagen 
Voorjaarsrapportage 2017. 

yan-burgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants 
Steller : de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99; 
g.bennema@noordoostpolder.nl 



No. 486526-3 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017, no. 486526-1; 

B E S L U I T : 

1. De voorjaarsrapportage 2017 vaststellen. 
2. De 7e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen waarin de financiële 

gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 10 jul i 2017. 
De griffier, de voorzitter 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: 

de programmabegroting voor het dienstjaar 2017 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

7e wijziging van de programmabegroting 2017. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade 
ring van 10 juli 2017. 
De griffier, de voorzitter. 

Ter kennisneming ingezonden 

op 17 juli 2017 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad. 



No. 4 8 6 5 2 6 - 5 

PROGRAMMA 
Nr. Omschrijving 

VERHOGING VERLAGING NIEUWE 
RAMING 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het 
raadsvoorstel inzake voorjaarsrapportage 
2017 

LASTEN 

Fysieke leefomgeving 

Sociale leefbaarheid 

Economische ontwikkeling 

Dienstverlening en besturen 

Financiën 

Krachtig Noordoostpolder 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

BATEN 

Fysieke leefomgeving 

Sociale leefbaarheid 

Economische ontwikkeling 

Financiën 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

2.715.262 

1.108.807 

568.457 

36.017 

30.000 

40.000 

4.498.543 

460.000 

4.958.543 

1.245.923 
35.332 
154.000 
15.500 

1.450.755 
2.561.606 

505.275 
98.844 
39.381 
20.926 
290.498 
2.440 

957.364 
102.965 

1.060.329 

115.395 

115.395 
103.372 

38.029.143 
14.418.845 
5.200.766 
3.818.069 
14.162.514 
54.405.174 

20.752.726 
1.768.097 
489.668 

77.857.217 

4.012.361 218.767 


