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Budgetoverheveling jaarrekening 2018

Aan de gemeenteraad.
Samenvatting voorstel
De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten hoger dan € 10.000,waarbij de verplichting is aangegaan in 2018, maar waarvan de werkzaamheden gaan plaatsvinden in
2019.

1 Inleiding
Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) gaat uit van het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat alle
baten en lasten die betrekking hebben op een bepaald dienstjaar ook in dat desbetreffende dienstjaar moeten
worden verantwoord. Hierdoor komen budgetten voor 2018 die nog niet (volledig) zijn besteed te vervallen. Er
kunnen omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken dat uitgaven van reeds in gang gezette activiteiten
ook in het volgende dienstjaar moeten worden voortgezet. Als dit het geval is wordt de noodzaak tot het
voortzetten van de uitgaven in het volgende dienstjaar kritisch beoordeeld. Dit betekent dat budgetoverheveling
niet zondermeer en alleen met een goede motivatie kan plaatsvinden. Evenals vorig jaar stellen wij u voor om
nu reeds, voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening 2018, in te stemmen met de overheveling van
de niet (volledig) bestede budgetten ad. € 450.685,- van 2018 naar 2019 en deze posten op te nemen in de
reserve budgetoverheveling. In de bijlage is een specificatie van de posten opgenomen.

2 Beoogd resultaat
Het voordeel van de besluitvorming nu ten opzichte van de vaststelling van de jaarrekening 2018 (in juli 2019)
is dat de budgethouders nu reeds inzicht hebben in de beschikbare budgetten en derhalve in een eerder
stadium beslissingen kunnen nemen over de aanwending van de resterende budgetten, waardoor er geen
onrechtmatige uitgaven gedaan worden.

3 Argumenten
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Conform BBV is er voor de over te hevelen bedragen een bestemmingsreserve Budgetoverheveling ingesteld.
In deze bestemmingsreserve worden ter dekking van de uitgaven de over te hevelen budgetten gestort. Het
budgetrecht voor het doen van uitgaven ten laste van deze reserve ligt formeel bij de raad. Om de over te
hevelen budgetten in te kunnen zetten in 2019 is het wenselijk om deze budgetten, vooruitlopend op de
resultaatbestemming van de jaarrekening 2018, te storten in de reserve Budgetoverheveling. Het bedrag ad. €
450.685,- wordt in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 meegenomen.

4 Kanttekeningen
Alleen budgetten die voldoen aan de “spelregels voor budgetoverheveling” kunnen worden overgeheveld naar
2018.

5 Kosten, baten en dekking
Het over te hevelen bedrag van 2018 naar 2019 bedraagt € 450.685,-. Voor een specificatie en onderbouwing
verwijs ik u naar de bijlage bij dit rapport.

6 Vervolg na besluitvorming
Na besluitvorming zal dit besluit worden verwerkt en betrokken bij de afsluiting van de jaarrekening 2018.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
-in te stemmen met de overheveling van budgetten naar 2019 ad. € 450.685,- (volgens bijgevoegde lijst).
-deze middelen toe te voegen aan de reserve Budgetoverheveling.
-het totale budget voor overheveling op te nemen in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018.

Bijlage(n)
Corsa-bijlagenummers: 19bij00002
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