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Onderwerp

2e tussenrapportage 20 18.

Voorstel

1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen
(bijlage 1);

2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 2);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.
4. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018.

Inleiding

Jaarlijks bieden wij de gemeenteraad tussentijdse rapportages aan.
Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden
opgesteld, waardoor de gemeenteraad beschikt over actuele informatie. Behandeling van
de 2e tussenrapportage 2018 is nu aan de orde.

In lijn met artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente worden de afwijkingen
op productniveau groter dan € 25.000 (zowel aan de lastenkant als aan de batenkant)
tekstueel toegelicht. In voorgaande rapportages werd een lager grensbedrag van € 10.000
voor de toelichting aangehouden. Door deze te verhogen naar € 25.000 kan er meer op
hoofdlijnen gerapporteerd worden en vindt de rapportering conform de financiële
verordening plaats.

Beoogd effect/doel
Een geactualiseerde begroting 2018 op basis van bestaand beleid

Argumenten

De bijgestelde begroting 2OtB is de basis voor de rechtmatigheid van de
exploitatiebudgetten en kredieten in het kader van de jaarstukken 2018.
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Kanttekeningen en risico's

in de 2e tussenrapportage 2018 zijn de verwachte mutaties op het financiële resultaat van
de grondexploitaties niet opgenomen. Dit gezien de hoge mate van onzekerheid waarmee
deze mutaties Lusserrlijds bep¿¿lcl kutrlrelt worden.

De grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van het meerjaren perspectief
grondexploitaties 2018 zoals vastgesteld door de raad. Deze bijstellingen zijn opgenomen
in de paragraaf grondbeleid.

Tn har nnderdeel Kíazp¡ met Vicip wnrdt inoeoaan oo de actuele Stand van Zaken,

In de 1e tussenrapportage 2018 is aangegeven dat bij de 2e tussenrapportage 2018 een
integrale beoordeling zou plaatsvinden van alle openstaande kredieten. Deze beoordeling
heeft niet (volleclig) plaatsgevonclen en zal worden voortgezet bij de 1e tUssenrappoftage
2019.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2018 op grond van deze rapportage is als volgt

2018
en ire 2OL7

Bui
- maatregelen raadsbehandeling 15 november 2017

2017 tot en met uli 2018

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Com municatie/ participatie

N.V.T.

Overleg gevoerd met

Intern:

Concerncontroller, (Sub)budgethouders, CMT

Extern:

N.V.T.

495.330

98.t44
- 85 971

11.850

- 7L.750

-232.LsLMutaties le tussenra 2018

-1.328.939
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Mutaties 2e tussenra 20

2018
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