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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 6 november 2018.
Onderwerp

Decemberrapportage 2018
Advies raadscommissie

Bespreekstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
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3.
4.
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decemberrapportage 2018 vast te stellen
voorziening 'lening Dsselmeerziekenhuis' in te stellen;
16e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen;
2e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.

Doelstelling

Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot
de programmabegroting 2018.
Inleiding

De decemberrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus 2018 ter vaststelling
aan u aangeboden. Via deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige financiële
stand van zaken en ontwikkelingen op de diverse taakvelden binnen de zes programma's
van de programmabegroting 2018. Daarnaast wordt in de decemberrapportage bezien in
hoeverre specifiek door u beschikbaar gestelde budgetten zijn aangewend en wat de
status is van de nog niet aangewende (restant)budgetten. Deze specifieke, veelal
incidentele budgetten, komen in principe voor overheveling naar 2019 in aanmerking.
Strikt genomen betreft het geen overhevelingen maar kredieten van te realiseren
doelstellingen die over meerdere boekjaren lopen.
Argumenten

In de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad informeert door
middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de
gemeente.
Het college informeert de raad door middel van drie tussentijdse rapportages over de
realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden middels een
voorjaarsrapportage, over de eerste acht maanden middels een najaarsrapportage en
over de eerste negen maanden middels een decemberrapportage van het lopende
boekjaar.
Door de decemberrapportage 2018 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken
van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de
uitvoering rekening gehouden kan worden. Na verwerking van de voor- en nadelige
ontwikkelingen van de decemberrapportage komt het negatief resultaat uit op
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€ 1.539.471. Dit wordt veroorzaakt door een storting van € 2,4 miljoen in de voorziening
'lening IJsselmeerziekenhuis'. Conform artikel 44 van de BBV-voorschriften wordt deze
voorziening ingesteld gezien de ontstane situatie en het negatief eigen vermogen van de
MC Groep ten tijde van het faillissement. De kans is reëel dat de MC Groep niet aan haar
verplichtingen kan voldoen en de lening niet zal kunnen aflossen.
Exploitatieresultaat 2018
Resultaat primitieve programmabegroting

83.833

Resultaat voorjaarsrapportage

49.657

Resultaat najaarsrapportage

312.300

Resultaat decemberrapportage

-1.985.261

Resultaat voor bestemming

-1.539.471

Onttrekking uit de reserve beleidsplan

1.539.471

Resultaat na bestemming

-

Het beleid van de gemeente is om het verlies, door het vormen van een voorziening voor
de lening, ten laste te brengen van de algemene reserve. Omdat de algemene reserve
een bepaald niveau moet hebben, wordt dit aangevuld uit de Reserve Beleidsplan (mits
hier voldoende middelen inzitten). Vanwege de pragmatiek slaan we deze handeling over
en brengen we het vormen van de voorziening ten laste van het voorlopig resultaat van
de decemberrapportage. Het totaal van het resultaat is een tekort van € 1.539.471. We
stellen voor dit tekort te dekken uit de reserve beleidsplan.
Overheveling specifieke budgetten
In deze rapportage wordt de raming over de diverse jaren van specifieke budgetten
geactualiseerd. Als voorbereiding op het op- en samenstellen van de jaarrekening wordt
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 € 17 miljoen over te hevelen naar
2019.
Kanttekeningen

De over te hevelen (restant)budgetten worden in 2018 afgeraamd (16e wijziging) en in
2019 beschikbaar gesteld (2e wijziging).
Planning/Uitvoering

De decemberrapportage wordt in de raadsvergadering van 17 december 2018 behandeld.
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, no.
18.0000892;
BESLUIT:

1.
2.
3.
4.

De
De
De
De

decemberrapportage 2018 vast te stellen;
voorziening 'lening IJsselmeerziekenhuis' in te stellen;
16e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen;
2e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering)
van 17 december 2018.
De griffier,
de voorzitte
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2018 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
16e wijziging van de programmabegroting 2018.

Ter kennisneming ingezonden
op 20 december 2018
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.
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PROGRAMMA
VERHOGING
Nr. Omschriivinq
In deze begrotingswijziging zijn de financiële
consequenties verwerkt voortvloeiende uit
het raadsvoorstel inzake
Decemberrapportage 2018.

VERLAGING

NIEUWE
RAMING

LASTEN

0

Overhead, reserves en resultaat

1

861.144

37.217.077

Fysieke leefomgeving

3.912.864

35.674.265

2

Sociale leefbaarheid

1.686.921

14.479.790

3

Economische ontwikkeling

1.361.855

1.866.648

4

Dienstverlening en besturen

7.979

3.592.094

5

Financiën

6

Krachtig Noordoostpolder

2.400.000

3.788.385

109.988

55.375.672

2.509.988
Mutaties reserves
TOTAAL

7.830.763

380.955
2.890.943

7.830.763

BATEN

1

Fysieke leefomgeving

2

Sociale leefbaarheid

3

Economische ontwikkeling

5

Financiën

6

Krachtig Noordoostpolder

14.134
114.455

1.810.914

2.891

935.273

353.890

82.572.886

4.000

14.863.141

475.236
Mutaties reserves
TOTAAL

20.401.337

14.134
5.846.712

475.236

5.860.846
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2019 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
2e wijziging van de programmabegroting 2019.

Ter kennisneming ingezonden
op 20 december 2018
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.
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PROGRAMMA
VERHOGING
Nr. Omschrijving
In deze begrotingswijziging zijn de financiële
consequenties verwerkt voortvloeiende uit
het raadsvoorstel inzake beginwijziging 2019

VERLAGING

NIEUWE
RAMING

LASTEN

0

Overhead, reserves en resultaat

1

398.128

14.228.453

Fysieke leefomgeving

3.413.724

41.629.154

2

Sociale leefbaarheid

1.788.819

15.153.189

3

Economische ontwikkeling

1.383.946

3.951.245

4

Dienstverlening en besturen

10.000

3.701.656

6

Krachtig Noordoostpolder

115.978

54.304.134

7.110.595

0

7.110.595

0

Mutaties reserves
TOTAAL
BATEN

1

Fysieke leefomgeving

7.306

7.306
Mutaties reserves

7.103.289

TOTAAL

7.110.595

38.652

0

0

