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1459550

Portefeuillehouder : drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Onderwerp

Slotwijziging 2021.

Voorstel

In te stemmen met de slotwijziging 2021.

Inleiding

Op basis van de in februari 2017 door de gemeenteraad vastgestelde notitie "Raad in 
positie, planning en controlcyclus" is de slotwijziging 2021 opgesteld.

Beoogd effect/doel

Het primaire doel van de slotwijziging is om de jaarstukken te ontdoen van 
resultaatbestemmingen. Het gaat hier immers om nog niet bestede budgetten van het 
lopende jaar (en daarmee uitvoering geven aan de vastgestelde begroting 2021) die deels 
tot besteding komen over de jaargrens heen.

Argumenten 

Primaire insteek van de slotwijziging zijn de overhevelingen 2021 naar 2022. Voor het in 
aanmerking komen voor overheveling is een reële beoogde bestemming waarvoor 
onvoldoende budget in het komende jaar beschikbaar is essentieel. Is die er niet, dan 
dient het niet bestede budget in het rekeningresultaat vrij te vallen. Dit voorkomt dat in 
het komende jaar onnodig budgetten worden gestapeld. Om dit te beoordelen zijn criteria 
opgesteld, waaraan de overhevelingen zijn getoetst. In de slotwijziging 2021 is er sprake 
van vier voorstellen die niet aan de criteria voldoen maar waarvan overheveling wel 
noodzakelijk is. De redenen zijn toegelicht in de bijlage slotwijziging 2021.

Het totaal van de overhevelingen 2021 naar 2022 bedraagt € 3.838.662 Voor een 
specificatie en toelichting van de overhevelingen wordt verwezen naar de slotwijziging 
2021.

Kanttekeningen en risico’s 

N.v.t.

Financiële gevolgen

De overheveling van de budgetten loopt via de algemene reserve en is daardoor niet van 
invloed op het begrotingssaldo 2021 of 2022.
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Uitvoering/evaluatie 

N.v.t.

Communicatie/participatie 

N.v.t.

Bijlagen 

Slotwijziging 2021

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1479331

Advies raadscommissie 

De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als 
bespreekstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2021

besluit:

In te stemmen met de slotwijziging 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2021

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


