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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 28 november 2017 

Onderwerp 
Decemberrapportage 2017. 

Advies raadscommissie 
Hamerstuk 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. De volgende afschrijvingsreserves in te stellen: 

Afschrijvingsreserve lichtmasten; 
Afschrijvingsreserve armaturen; 
Afschrijvingsreserve bruggen. 

2. De decemberrapportage 2017 vaststellen. 
3. De 14e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen. 
4. De 5e wijziging van de programmabegroting 2018 vaststellen. 

Doelstelling 
Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot 
de program ma beg roting 2017. Een klein aantal grotere investeringen vormt de 
hoofdmoot van de overhevelingen. Strik genomen betreft het geen overhevelingen maar 
kredieten van te realiseren doelstellingen die over meerdere boekjaren lopen. 

Inleiding 
De decemberrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus 2017 ter vaststelling 
aan de gemeenteraad aangeboden. Voor 2017 is er voor gekozen om de overhevelingen 
te concentreren in de decemberrapportage. Dit verhoogt de transparantie voor alle 
belanghebbenden en reduceert de kans op het moeten herzien van overhevelingen die 
eerder in het jaar zijn geformaliseerd. Om zo scherp mogelijk invulling te geven aan de 
motie 'Realistisch begroten' is de begroting 2017 in deze rapportage bijgesteld voor een 
bedrag van € 1.098.747. 

Argumenten 
Afschrijvingsreserves 
Het voorstel om afschrijvingsreserves in te stellen is een direct gevolg van de gewijzigde 
verslaggevingsregel (BBV), dat alle investeringen in de openbare ruimte moeten worden 
geactiveerd en gemeente Noordoostpolder hier een afschrijvingsreserve als dekking 
tegenover stelt. Per saldo heeft deze handeling voor de exploitatie geen effect. Het 
betreft de volgende in te stellen afschrijvingsreserve: 

- Afschrijvingsreserve lichtmasten 
- Afschrijvingsreserve armaturen 

Afschrijvingsreserve bruggen 

Overheveling specifieke budgetten 
In deze rapportage wordt de raming over de diverse jaren van specifieke budgetten 
geactualiseerd. 
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Als voorbereiding op het op- en samenstellen van de jaarrekening wordt in jaarlijks 
bezien in hoeverre specifiek door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten zijn 
aangewend en wat de status is van de nog niet aangewende (restant)budgetten. 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden jaarlijks budgetten overgeheveld 
van enig dienstjaar naar het eerstvolgende dienstjaar. Bij de uitvoering van een 
begroting is het onontkoombaar dat er begrotingsafwijkingen ontstaan, doordat er in het 
begrotingsjaar redenen waren waardoor het niet mogelijk was om de activiteiten, 
waarvoor de raad middelen beschikbaar had gesteld (in zijn geheel) uit te voeren. Indien 
het college uitvoering van de activiteiten nog steeds noodzakelijk of wenselijk vindt, 
wordt aan de raad voorgesteld (restant)budgetten over te hevelen naar het volgende 
begrotingsjaar. In de bijlage wordt nader ingegaan op het beleid van overhevelingen. 
Voorgesteld wordt een bedrag van € 18,3 miljoen over te hevelen naar 2018. 
Hieronder zijn de grootste overhevelingsposten weergegeven: 

Taak
veld 

Omschrijving bedrag 

0.4 De vervanging hard- en software wordt gefaseerd uitgerold over 
meerder jaren. 

621.000 

2.1 Realisatie van de Marknesserbrug vindt plaats in 2018/2019. € 3.300.000 
2.1 De realisatie verkeersituatie Europalaan zal plaatsvinden vanaf 

2018. 
385.000 

2.1 Realisatie van het openbaar gebied rondom centrumplan 
Emmeloord vindt later plaats dan in het jaar waarin het budget 
beschikbaar is gesteld. 

€ 2.333.600 

3.1 De Investeringsgelden Landelijk Gebied (ILG) kunnen over 
meerdere jaren worden ingezet. 

336.379 

3.4 De Zuiderzeelijngelden zijn beschikbaar tot en met eind 2022. 800.000 
4.2 De investeringen onderwijshuisvesting maken deel 

uit van het meerjarig uitvoeringsplan Voorzien in Vastgoed. 
€ 6.191.268 

5.7 De gemeente is in gesprek over aanleg fietspad/schouwpad  
(Nagele-Schokland en Ramspol-Kadoelen) met waterschap en  
provincie Uitvoering wordt niet eerder verwacht dan in 2018. 

300.000 

8.1 Het project Ontwikkeling Scandlnaviëlaan/Jura loopt door in 
2018. 

129.000 

8.3 De invoering van de omgevingswet loop vertraging op en is 
uitgesteld naar 2021. De beschikbare middelen worden n.a.v. dit 
uitstel verspreid over meerdere jaren. 

€ 444.000 

8.3 De cofinanciering Leader3 loopt tot en met 2020. 188.953 
Divers De geplande vervanging van (een deel van) de tractie 

Wijkbeheer kan bij nader inzien en grondige inspectie worden 
uitgesteld. 

379.400 

Actualisatie programmabegroting 2017 
Door de decemberrapportage 2017 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken 
van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de programmabegroting, zodat 
daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden. De actualisatie van de 
program ma beg roting 2017 geeft per saldo een bijstelling van € 1.098.747 (positief). 

De onderstaande in omvang grootste mutaties liggen ten grondslag aan het 
geactualiseerde resultaat van de programmabegroting 2017: 
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Taak
veld 

Omschri jving 

Hogere inkomsten uit verhuur en pacht van gemeentelijke 
eigendommen 
Lagere kosten juridische advisering 
I Z k r t a r a l / n c f o n \ / r » r » r r r » a I i n n o r c n n o o l 

bedrag 

0.3 115.000 

0.4 50.000 
0.4 Lagere kosten voormalig personeel 60.000 
0.4 Lagere ICT kosten 75.000 
0.7 Hogere uitkering faciliteitenbesluit opvang asielzoekers 2017 170.000 
0.81 Aframing budget voor onvoorziene uitgaven 100.000 
2.1 Afwikkelen achterstallig onderhoud wegduikers 53.000 
2.1 Extra legesinkomsten ondergrondse kabels en leidingen 40.000 
2.1 Hogere inkomsten verhaalde schade derden openbare ruimte 33.500 
3.3 Lagere kosten acquisitie 30.000 
3.4 Hogere toeristenbelasting door hogere bezetting 58.000 
6.3 Lager kosten kwijtschelding 27.000 
8.1 Hogere legesinkomsten bestemmingsplannen 50.000 

Revideren 
Conform het vastgestelde beleid wordt er gerevideerd bij voldoende positief resultaat. Dit 
betekent dat bepaalde kredieten niet meer worden gedekt uit de reserve beleidsplan, 
maar worden opgevangen uit het positief exploitatieresultaat van het begrotingsjaar. 
Voorgesteld wordt om een aantal afschrijvingsreserves en het krediet NOP de Ruimte niet 
te onttrekken uit de reserve beleidsplan, maar deze op te vangen uit het 
exploitatieresultaat van de decemberrapportage. De reden hiervoor is dat daardoor een 
zo minimaal mogelijk aantal posten wordt ingezet, omdat deze bedragen samen 
ongeveer het bedrag van het verwachte begrotingsresultaat omvatten. Het inzetten van 
zo min mogelijk posten bij het revideren zorgt er voor dat de transparantie zoveel 
mogelijk blijft gewaarborgd. Het revideren past in de jongste inzichten en richtlijnen van 
het BBV 2016 en in het beleid dat het rijk en de provincie voorstaan: incidentele lasten in 
de reguliere begroting dekken door incidentele baten in de reguliere exploitatie. 

Te revideren: 
Afschrijvingsreserve Rotondes Emmeloord Centrum 
Afschrijvingsreserve Rotonde Moerasandijviestraat 
Afschrijvingsreserve Verkeersregelinstallaties 

- Afschrijvingsreserve Loswallen Bant en Marknesse 
- Project NOP de Ruimte 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

485.000 
15.731 
110.000 
25.000 
464.806 

€ 1.100.537 

Resultaat actualisatie begroting 2017 
Te revideren 
Resultaat na revideren 

Resultaat na verwerking najaarsrapportage 2017 
Resultaat decemberrapportage 2017 na revideren 
Geactualiseerde resultaat programmabegroting 2017 

€1.098.747 
€1.100.537 
€ - 1.790 

€ 56.494 
€ - 1.790 
€ 54.704 

Begrotingswijzigingen 
De over te hevelen (restant)budgetten worden in 2017 afgeraamd (14 e wijziging) en in 
2018 beschikbaar gesteld (4 e wijziging 2018). 

Kanttekeningen 
Bij de samenstelling van de decemberrapportage is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 aangenomen motie 'realistisch 
begroting'. 
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Planning/uitvoering 

Bijlagen 
Decemberrapportage 2017. 

eester en wethouders,, 
de burgemeeste 

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

RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2017, no. 
528449; 

B E S L U I T : 

2. 
3. 
4. 

De volgende afschrijvingsreserves in te stellen: 
Afschrijvingsreserve lichtmasten; 
Afschrijvingsreserve armaturen; 
Afschrijvingsreserve bruggen. 

De decemberrapportage 2017 vast te stellen. 
De 14e wijziging van de program ma beg rotmg 2017 vast te stellen. 
De 5e wijziging van de programmabegroJHng 2018 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 december 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. 

14e wijziging van de program ma beg roting 2017. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade
ring van 18 december 2017. 
De griffier, de voorzitter 

Ter kennisneming ingezonden 

op 22 december 2017 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad. 
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PROGRAMMA 
Nr. Omschrijving 

VERHOGING VERLAGING NIEUWE 
RAMING 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

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 

457.667 

17.092 

22.770 

105.665 

370.000 

973.194 

5.933.385 

6.906.579 

4.079.318 

27.769 

265.405 

10.000 

178.037 

90.610 

4.651.139 

(8.157.153) 

(3.506.014) 

5.187.171 

1.616.797 

2.138.980 

143.768 

1.060.661 

708.807 

10.856.184 

10.856.184 

37.592 

16.140 

32.050 

359.599 

445.381 

445.381 

49.066.444 

13.267.400 

2.817.518 

3.597.972 

13.406.856 

54.760.613 

34.063.300 

1.786.706 

737.723 

795.663 

80.193.251 

14.657.305 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: 

de programmabegroting voor het dienstjaar 2018 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

5e wijziging van de program ma beg roting 2018. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade 
ring van 18 december 2017. 
De griffier, de voorzitter. 

XP 

Ter kennisneming ingezonden 

op 22 december 2017 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad. 
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PROGRAMMA 
Nr. Omschrijving 

VERHOGING VERLAGING NIEUWE 
RAMING 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het 

raadsvoorstel inzake beginwijziging 2018 

LASTEN 

Overhead, reserves en resultaat 

Fysieke leefomgeving 

Sociale leefbaarheid 

Economische ontwikkeling 

Dienstverlening en besturen 

Financiën 

Krachtig Noordoostpolder 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

BATEN 

Mutaties reserves 

TOTAAL 

388.105 

3.929.175 

1.495.145 

1.499.537 

10.000 

0 

199.128 

7.521.090 

7.521.090 

0 
7.521.090 

16.495.895 
39.135.078 
14.264.578 
3.869.007 
3.468.573 
1.399.029 

55.176.873 

7.521.090 


