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 Slotrapportage 2014 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 

1. Kennis te nemen van de Slotrapportage 2014; 
2. De aangegeven tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma, zoals aangegeven in 

hoofdstuk 2 van de Slotrapportage door middel van de 14e begrotingswijziging 2014 vast te 
stellen; 
Hierin is de volgende inzet van de (bestemmings-)reserves en de inzet van stelposten 
verwerkt: 
Mutaties in de algemene reserve vrij aanwendbaar: 
- Het voordelige begrotingsresultaat van € 53.530 in 2014 te storten in de algemene 

reserve vrij aanwendbaar; 
- Het storten van € 26.000 in de algemene reserve vrij aanwendbaar als gevolg van een 

positieve resultaat bij de berging van het vliegtuigwrak. 
Mutaties in de bestemmingsreserve WMO: 
- Een storting van € 483.497 in verband met de positieve ontwikkelingen in de 

huishoudelijke verzorging; 
- Een onttrekking € 175.000 in verband met het de uitvoering van het minimabeleid en de 

bijzondere bijstand. 
Mutaties in overige bestemmingsreserves: 
- Een storting van € 676.424 in de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB als gevolg 

van de herberekening en ontwikkelingen in de bijstandsuitkering en doeluitkering; 
- Een onttrekking € 218.000 uit de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB in verband 

met de uitvoering van het Besluit zelfstandigen (BBZ). 
3. Kennis te nemen van de begrotingssaldi 2015-2019; 
4. Kennis te nemen van het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, algemene 

reserve Nuon vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien. 
 
 

INHOUD 

INLEIDING 

In de Slotrapportage 2014 wordt gerapporteerd over de financiële ontwikkelingen tot en met de 
maand september 2014 met daarbij een doorkijk naar het eind van het jaar. De rapportage is 
programmagewijs opgebouwd.  
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ARGUMENTEN 

 1.1 De Slotrapportage 2014  
Artikel 7 van de financiële verordening stelt dat het college van burgemeester en wethouders de 
raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de 
begroting. Op basis van deze informatie kan de raad de uitvoering van de begroting volgen en 
besluiten of bijsturing nodig is. 

  
 Het resultaat van de Slotrapportage voor de periode 2014-2019 ziet er als volgt uit:  
  

  
 
 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de hierbij gevoegde Slotrapportage 2014. De 
meest in het oog springende onderwerpen in deze rapportage hebben betrekking op de 
ontwikkelingen in de algemene uitkering gemeentefonds (waaronder de gelden voor de 3 
transities) en de diverse aanpassingen op het terrein van de sociale voorzieningen en 
maatschappelijk werk. Over de ontwikkeling algemene uitkering hebben wij u al recent 
geïnformeerd bij brief. In deze Slotrapportage wordt de ontwikkeling financieel verwerkt. 

 
 2.1 Vaststellen van de 14e begrotingswijziging 2014 

De uitkomsten van de Slotrapportage 2014 (zie 1.1) zijn verwerkt in de 14e begrotingswijziging 
van 2014. De verwerking van de rapportage heeft consequenties voor het financiële beeld van 
de gemeente. In de navolgende tabel sluiten wij aan bij het laatst aan u gepresenteerde 
financiële totaalbeeld (voor 2014 de Voortgangsrapportage 2014 en voor 2015 en verder de 
stand van de Programmabegroting 2015). 
De financiële totaalstand van de gemeente ziet er na de Slotrapportage als volgt uit: 
 

 
 
 
In de rapportage is onder het hoofdstuk 6 inzicht gegeven in de eenmalige vrije ruimte van de 
gemeente. Onder de eenmalige vrije ruimte van de gemeente verstaan wij de algemene 
reserves die vrij aanwendbaar zijn (dus aanwending hiervan heeft niet direct structurele 
consequenties voor de gemeente) en de stelpost onvoorzien. 
In de Slotrapportage zijn de voor te stellen overhevelingen van 2014 naar 2015 niet 
meegenomen. Deze worden, conform afspraak,  in een apart raadsvoorstel aan u voorgelegd 
(raad van februari 2015).  Naast de standaard hoofdstukken in de financiële rapportages is 
gezien de ontwikkeling er voor gekozen om de thans actuele risico’s te benoemen in een apart 
hoofdstuk. 
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Het college 
 
 
 
 
 R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris burgemeester 


