
 

 

 
No. B14.001075 

 
 
 
De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 19 augustus 2014, No. B14.001071 
 
gezien het advies van de raadscommissie van september 2014; 
 
 

B E S L U I T: 
 
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. 
 
Dronten, 25 september 2014 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
D. Petrusma mr. A.B.L. de Jonge 
griffier voorzitter 
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