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Ons kenmerk: CONCEPT 

 
 

 
  

Aan de gemeenteraad  

Raadsvoorstel   

   

   

   
 
 

1. 
  

Vermelding onderwerp en beslispunten 

  2de bestuursrapportage 2014 

2. Doel van het raadsvoorstel en samenvatting 

 Bijgaand treft u de 2
de

 bestuursrapportage over het jaar 2014 aan. Deze heeft als doel er 
voor te zorgen dat de begroting 2014 zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. 
Aanpassing van de begroting vindt plaats op basis van gewijzigde prognoses.  
Tevens wordt u een overzicht aangeboden met de majeure projecten, hierin wordt vermeld 
de doelstelling van het project, betrokken partijen en de acties die gepleegd zijn 2014 en 
eerder en een financieel overzicht. 
 

3. Inleiding 

 De financiële verordening Eijsden-Margraten 2013 schrijft voor dat over verwachte 
afwijkingen (zowel positief als negatief) wordt gerapporteerd. 
  

4. Relatie met bestaand beleid, beleidsvisie en kaderstelling 

 De 2
de

 bestuursrapportage 2014 maakt deel uit van de planning- & control cyclus 2014. 
Hiermee wordt de begroting aangepast op basis van de werkelijke lasten en baten in 2014. 

5. Motivering van het voorstel en de kaders, die de Raad ter zake zou kunnen hanteren 

 Programmabegroting 2014 
De 2

de
 bestuursrapportage 2014 leidt tot een mutatie van het saldo van de 

programmabegroting 2014, voor de details en de samenstelling verwijs ik u naar bijlage 1. 
De posten A,B,C,D ,E en F uit onderstaande tabel correspondeert met bijlage 1. 
 

A. Saldo begroting 2014 
B. Saldo 1

ste
 bestuursrapportage 2014 

€   476.150 
€   249.425 

Positief 
Positief 

C. Begrotingssaldo vóór 
2

de
bestuursrapportage 2014 (A+B) 

€   725.575 Positief 

D. Autonome ontwikkelingen  
E. College/raadsbesluiten 

€   218.566- 
€   433.385- 

Negatief 
Negatief 

F. Saldo 2
e
 begrotingssaldo (D+E) €   651.951- Negatief 

G. Saldo begroting 2014 (C-F) €     73.624 Positief 
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Meerjarenraming 2015-2018 
De 2

de
 bestuursrapportage 2014 heeft ook gevolgen voor de meerjarenbegroting 2015-2018. 

De posten A,B,C,D corresponderen met bijlage 2.  
 

 2015 2016 2017 2018 

A. Saldo Begroting 2015-
2018 na moties en 
amendementen 

B. Structurele autonome 
ontwikkelingen 

C. Structurele besluiten 

 € 248.283 
  
 
€   82.424- 
 
 €  14.000- 

€ 338.060- 
 
 
€ 122.980- 
 
€   14.000- 

€ 36.285- 
 
 
€ 12.154- 
 
€  14.000- 

€  39.231 
 
 
€  99.736 
 
€  14.000- 

D. Saldo Begroting 2015-
2018 (A t/m C) 

€ 151.859 € 475.040- € 62.439- € 124.967 

 Positief Negatief Negatief Positief 

  
Overheveling budgetten van 2014 naar boekjaar 2015  
Ten behoeve van de overheveling wordt een reserve prioriteiten ingesteld. De middelen in 
deze reserve worden weer in januari 2015 functioneel opgenomen. Derhalve is deze reserve 
per 1 januari 2015 weer leeg. Door deze werkwijze te hanteren heeft de budgethouder vanaf 
1 januari 2015 weer beschikking over deze gelden.  
In bijlage 3 treft u de overhevelingen aan. Totaal wordt er € 322.490 toegevoegd aan de 
reserve prioriteiten 2014. 
 
Voor de reserve prioriteiten geldt: 

 Beschikkingsbevoegdheid: College; 

 Doelstelling: het overhevelen van restantbudgetten van jaar X naar jaar X+1; 

 Toevoegingen: in het kader van de doelstelling via de 2
e
 bestuursrapportage 2014; 

 Onttrekkingen: via besluit College in januari jaar X+1. 
 
Majeure projecten (projectenboek) 
Bijlage 4 is een opzet van de majeure projecten. In deze opzet worden de 
doelstelling/aanleiding, betrokken partijen, projectbeschrijving, besluiten en financieel 
overzicht per project benoemd. 
Wij willen deze opzet verder verbeteren in overleg met de commissie P&C. 
 

6. Financiële en personele aspecten 
 

 

Programma Beleidsveld Bedrag  
Voordeel/ 

nadeel 

Algemeen bestuur 
Bestuurlijke organisatie -14.000 Nadeel 

KlantenContactCentrum -35.542 Nadeel 

Openbare orde en Veiligheid Veiligheid 79.000 Voordeel 

Verkeer, vervoer en Waterstaat Verkeer en mobiliteit -56.000 Nadeel 

Economische zaken Agrarische zaken 20.832 Voordeel 

Onderwijs Onderwijs -242.682 Nadeel 

Cultuur en recreatie Toerisme en recreatie -36.555 Nadeel 

Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

Regionale sociale dienst en  
sociale dienstverlening -289.626 Nadeel 

Welzijn 7.466 Voordeel 

Volksgezondheid en milieu 
Milieu 36.600 Voordeel 

Begraafplaatsen -19.000 Nadeel 

Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting Volkshuisvesting -57.120 Nadeel 

Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 

Algemene baten en lasten 16.100 Voordeel 

Financiering en 
dekkingsmiddelen -61.424 Nadeel 
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Programma Beleidsveld Bedrag  
Voordeel/ 

nadeel 

  
  

  

  
Totaal 2de 

bestuursrapportage 2014 -651.951 Nadeel 

  
  

  

  
Begrotingssaldo na 1ste 

bestuursrapportage 725.575 Voordeel 

  
  

  

  
Begrotingssaldo na 2de 

bestuursrapportage 73.624 Voordeel 
 
 

7. Planning, uitvoering en evaluatie 

 De bestuursrapportage anticipeert op de jaarrekening 2014. Het resultaat van de 
bestuursrapportage is dat eventuele verschillen tussen werkelijk (jaarrekening) en begroot 
(begroting na wijziging) worden beperkt. 
  

8. Communicatie 
Besluitvorming intern bekend maken 
 

  

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
Drs. G. Vijgen D.A.M. Akkermans 
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        RAADSBESLUIT 
 
 
 
 
De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 
 
gelet op het advies van de raadscommissies Algemene Zaken, Middelen en Milieu, Zorg en welzijn en 
Fysiek en economie.  
 
 
 
Besluit : 
1. Vaststellen 2

de
 bestuursrapportage 2014; 

2. Instemmen met de vorming van de reserve prioriteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2014 
 
 
 
 

 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet  D.A.M. Akkermans 

 
 


