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 Voortgangsrapportage 2014 
 

 
 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2014; 
2. Vaststellen van de aangegeven tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma, zoals 

aangegeven in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage door middel van de 13e 
begrotingswijziging 2014; 
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 € 301.871 in 2014 te storten in de algemene 

reserve vrij aanwendbaar; 
- Een onttrekking van € 168.000 in 2014 in verband met het creëren van een voorziening 

wachtgeld wethouders. 
- Een onttrekking van € 356.000 in verband met de terugbetaling van de door het rijk in de 

algemene uitkering voorgefinancierde gelden Nationaal UitvoeringsPlan (NUP) over de 
afgelopen 5 jaar.  

- Een onttrekking van € 60.000 in 2015 in verband met de kosten juridische control. 
- Een onttrekking van € 95.000 in 2014 in verband met het creëren van een voorziening 

eigen risico personeel. 
Mutaties in de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar 
- Lagere onttrekking van € 2.728.312 in verband met de startersleningen die via de balans 

geactiveerd worden. 
- Recessiecompensatie MDF onttrekking van € 54.770 
Mutaties in de bestemmingsreserve WMO: 
- Een onttrekking van € 7.000 voor de stichting OBD  
- Een onttrekking van € 115.000 voor de Toegang en werkwijze Dronten 
Mutaties in overige bestemmingsreserves: 
- Een vervallen van de geraamde storting van € 1.036.000 in 2014 in de 

bestemmingsreserve inkomensdeel WWB als gevolg van hogere kosten 
bijstandsuitkering en lagere doeluitkering; 

- Een extra onttrekking uit de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB van € 685.000 als 
gevolg van hogere kosten bijstandsuitkering en lagere doeluitkering; 

- Een onttrekking van € 43.326 uit de bestemmingsreserve Recessiemaatregelen ter 
dekking van bedrijfsplan zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

- Een onttrekking van € 9.000 en € 36.000 uit de bestemmingsreserve knelpunten 
inburgering ter dekking van Vluchtelingenwerk en afbouw inburgering. 

- Een onttrekking van € 15.000 uit de bestemmingsreserve voorzieningen niveau 
Biddinghuizen ter dekking van startkapitaal MFG Biddinghuizen. 
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- Een storting van € 110.000 in de bestemmingsreserve accommodatiebeleid ten behoeve 

van het vormgeven van het nieuwe accommodatiebeleid.  
Inzet stelposten 
- Vrijval van stelpost kapitaallasten van € 39.811 beheerplan wegen (rehabilitatie)  
- Inzet van de stelpost nog te realiseren overhead structureel € 20.000. 
- Onttrekking van € 130.050 uit de stelpost structurele ruimte NUON t.b.v. ingroei 

bespaarde rente van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar. 
- Inzet van stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 50.000. 
- Inboeken van de taakstelling op EGEM-I van € 90.000. 

3. Nieuwe bestemmingsreserve te vormen ten behoeve van het accommodatiebeleid. 
4. Nieuwe voorzieningen te vormen ten behoeve van wachtgeld wethouders, de 

werkkostenregeling en het risico eigen risico personeel. 
5. Kennis te nemen van de begrotingssaldi 2015 en verder en deze te betrekken bij de 

begrotingsbehandeling 2015.  
6. Kennis te nemen van het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, algemene 

reserve Nuon vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien. 
 

 
INHOUD 

INLEIDING 

In de voortgangsrapportage 2014 wordt gerapporteerd over de voortgang van de actuele 
politiek relevante onderwerpen in 2014 en de tussentijdse financiële ontwikkelingen tot de 
maanden juli / augustus. De voortgangsrapportage is programmagewijs opgebouwd zodat u de 
laatste stand van zaken met de financiële ontwikkelingen per programma kunt combineren.  

 
ARGUMENTEN 

 1.1 De Voortgangsrapportage 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 voortgangsrapportage voor de periode 2014-2019 ziet er als volgt uit:  

 
- = voordeel, + = nadeel

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal uitgaven in deze voortgangsrapportage 2.222.872 -95.791 -197.798 -128.963 -156.963 -156.963

Totaal inkomsten in deze voortgangsrapportage 188.801 193.611 -173.389 -309.389 -528.389 -147.389

Technische correctie startersleningen NUON jaarschijf 2014 0 0 0 0 0 0

Saldo 2.411.673 97.820 -371.187 -438.352 -685.352 -304.352

Dekking :

Inzet voorzieningen 207.000 -85.000 -46.000 -12.000 16.000 16.000

Inzet bestemmingsreserves -1.835.730 145.812 145.812 145.812 145.812 145.812

Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar -263.000 -416.000 0 0 0 0

Inzet algemene reserve NUON vrij aanwendbaar -54.770 0 -21.190 -58.123 -58.225 -58.225

Totaal financiële mutaties voortgangsrapportage 2014 465.173 -257.368 -292.565 -362.663 -581.765 -200.765  
 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de hierbij gevoegde voortgangsrapportage 
2014. De meest in het oog springende onderwerpen in deze voortgangsrapportage hebben 
betrekking op de 3 transities, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de Wet Werk en 
Bijstand. 
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 2.1 Vaststellen van de 13e begrotingswijziging 2014 

De uitkomsten van de voortgangsrapportage 2014 (zie 1.1) zijn verwerkt in de 13e 
begrotingswijziging van 2014. De verwerking heeft een effect van de voortgangsrapportage 
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 4e financiële 
rapportage 2013 en voor 2015 en verder de stand van de kadernota 2015). Daarnaast hebben 
wij rekening gehouden met het door alle partijen ondersteunde amendement. 
De financiële totaalstand van de gemeente ziet er na de voortgangsrapportage als volgt uit: 
 

- = voordeel, + = nadeel
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Actuele stand 2014 (incl wijzigingen) en startpunt kadernota 2015 -772.044 805.175 1.533.192 1.946.115 2.628.374 2.628.374

- BWN 9 WABO decentralisatie (dekking alg.uitkering, 5% taakstelling) 0 -9.039 -10.200 -16.740 -23.472 -23.472

Kadernota 2015 :
- bezuinigingen 0 -1.371.010 -1.855.540 -1.882.040 -1.882.040 -1.882.040

- nieuw beleid 0 1.407.500 255.000 170.000 170.000 160.000

- dekking kadernota 2014 (onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar) 0 -841.665 67.348 0 0 0

- effect unaniem aangenomen amendent kadernota 2015 0 265.400 345.400 320.400 320.400 320.400

Beginstand voortgangsrapportage (incl. tussentijdes wijzigingen en kadernota 2015) -772.044 256.361 335.200 537.735 1.213.262 1.203.262

Voortgangsrapportage 2014 :
- per saldo financiële effect van deze voortgangsrapportage 2014 465.173 -257.368 -292.565 -362.663 -581.765 -200.765

Nieuw begrotingssaldo 2014 en meerjarenbeeld -306.871 -1.007 42.635 175.072 631.497 1.002.497  
 

In de voortgangsrapportage is onder het hoofdstuk 4 inzicht gegeven in de eenmalige vrij 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. 
 

 
 Het college 
 
 
 
 R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris burgemeester 

 - 3 - 


	VOORSTEL
	INHOUD
	Inleiding
	Argumenten


