
 

 

 
No. B14.000652 

 
 
 
De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 15 april 2014, No. B14.000626 
 
gezien het advies van de raadscommissie van mei 2014; 
 
 

B E S L U I T: 
 

1. De Jaarrekening 2013 inclusief jaarverslag vast te stellen; 
2. De overschrijdingen die ontstaan zijn in de programma's 7 Volksgezondheid (€ 
115.000),  9 Algemeen (€ 69.000) en Mutaties in reserves (€ 914.000) alsnog te 
autoriseren; 
3. Het resultaat van de jaarrekening 2013 voor de Algemene Dienst ad € 3.433.000 
(positief) en de grondexploitatie ad € 34.000 (nadelig) vast te stellen; 
4. Het positieve saldo van de Algemene Dienst ad € 3.433.000 (afgerond) af te romen 
met de volgende stortingen in bestemmingsreserves: 
- Storting in bestemmingsreserve renovatie zwembad Overboord € 610.000 
- Storten voordeel WMO in de bestemmingsreserve WMO € 268.000 
- Storting in de bestemmingsreserve WWB inkomensdeel € 58.000 
- Storting in bestemmingsreserve knelpunten inburgering € 36.000 
- Storting in bestemmingsreserve WMO € 21.000 
5. Het positieve saldo van de Algemene Dienst verder af te romen met de volgende 
overhevelingen naar 2014: 
- Aanpassing drempels en abri’s Landmaten € 49.500 
- Project EGEM-I € 114.000 
- Ombouw busstation € 126.000 
- Sociaal Economische Agenda € 50.000 
- Oostkantvisie € 20.000 
- Project budget de drie transities € 51.000 
- Armoede en schuldenbeleid € 18.000 
- WWB werkdeel € 158.000 
- Project Basisregistratie Grootschalige Topografie € 59.000 
- Verschuiving budget van 2014 naar 2013 ivm sloop panden Hanzekwartier 
(toevoeging rekeningsaldo) 

€ -319.000 

6. Het resterende positieve saldo van de Algemene Dienst van € 2.114.000 (afgerond) te 
storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar; 
7. Een storting van € 28.000 in de nieuw te vormen bestemmingsreserve bovenwijkse 
voorzieningen ten laste van het resultaat van de grondexploitatie; 
8. Het negatieve resultaat van de grondexploitatie van € 62.000 te dekken door een 
onttrekking aan de algemene reserve vrij aanwendbaar grondexploitatie; 
9. Rekening houdend met bovenstaande punten de 10e begrotingswijziging van 2014 
vast te stellen. 

 
 



No. B14.000652  
Dronten, 19 juni 2014 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
D. Petrusma mr. A.B.L. de Jonge 
griffier voorzitter 
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