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Inleiding
In juli 2007 heeft de raad bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2007 een motie
aangenomen waarin is gevraagd het proces en de inhoud van de begrotingscyclus te
verbeteren door onder andere meer aandacht te geven aan speerpunten van beleid.
In februari 2008 heeft de raad naar aanleiding van deze motie de begrotingscyclus nieuwe
stijl aangenomen. Deze financiële rapportage is één van de producten uit de nieuwe
begrotingscyclus.
De plaats van de financiële rapportage binnen de nieuwe begrotingscyclus
In de vorige begrotingscyclus bestond de voorjaarsnota uit een kadernota voor het komende
begrotingsjaar, een tussentijdse rapportage over het vastgestelde beleid en financieel over
de eerste 4 maanden van het huidige begrotingsjaar. In de nieuwe begrotingscyclus is de
voorjaarsnota uitsluitend de kadernota voor het komende begrotingsjaar. Dit is het moment
voor de raad om beleidskeuzes voor het komende jaar te maken.
De najaarsnota (tussentijdse rapportage over de eerste 8 maanden) werd in de vorige cyclus
behandeld na de begroting voor het komende jaar. In de voor- en najaarsnota ‘oude stijl’ was
de ervaring dat de rapportage over de voortgang van het vastgestelde beleid in deze
producten onderbelicht bleef. De tussentijdse rapportages over het vastgestelde beleid (uit
voor- en najaarsnota) zijn vervangen door één tussentijdse rapportage, de
bestuursrapportage. De bestuursrapportage gaat over de voortgang van het vastgestelde
beleid over de 1e 5 maanden van het jaar.
Daarnaast komen er jaarlijks 2 financiële rapportages. De eerste financiële rapportage gaat
over de eerste vijf maanden van het jaar. Deze wordt gelijktijdig met de bestuursrapportage
behandeld. De eventuele financiële effecten van de bestuursrapportage worden dan ook
verwerkt in de eerste financiële rapportage. Ten slotte wordt in december nog een tweede
financiële rapportage aan de raad aangeboden waarin onder andere de consequenties van
de septembercirculaire worden opgenomen, deze ligt nu voor u. De financiële vertaling van
de genoemde wijzigingen en effecten in deze 2e financiële rapportage worden verwerkt in de
bijgevoegde begrotingswijziging.
Indeling/ leeswijzer van de 2e financiële rapportage 2008
In deze 2e financiële rapportage van 2008 gaan we in op:
- Tussentijdse autonome ontwikkelingen per programma;
- Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar;
- Resultaten uit grondexploitatie;
- Monitor voortgang taakstellingen.
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Samenvatting en voorstel
Nieuw begrotingsresultaat 2008 - 2013
Na de verwerking van de financiële effecten van de 2e financiële rapportage 2008, ziet het
nieuwe begrotingsresultaat 2008-2013 er als volgt uit:
- = voordeel, + = nadeel
2009
2010

omschrijving

2008

Totaal autonome ontwikkelingen 2e financiële rapportage 2008:

-1.088.850

-1.089.865

-1.321.288

2011

2012

-650.640

2013

-674.704

-1.066.878

Autonome ontwikkelingen
2008
In hoofdstuk 1 treft u de autonome ontwikkelingen per programma aan. De autonome
ontwikkelingen leiden in 2008 tot een fors éénmalig voordeel van € 1.089.000,00, dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door:
- Hogere ontvangst secretarieleges burgerzaken € 100.000,00 (éénmalig voordeel);
- Nadelig effect € 197.000,00 vrijval naar gemeenten naar aanleiding van liquidatie
openbaar lichaam bouwsubsidiëring Flevoland;
- Vrijval stelposten voorzieningenniveau Biddinghuizen en Swifterbant € 144.000,00
(éénmalig voordeel)
- Éénmalig voordelig effect € 408.000,00 vanwege opschonen stelposten;
- Lagere vaststelling subsidie De Meerpaal van € 180.000,00 (éénmalig voordeel);
- Niet gerealiseerde taakstellingen De Meerpaal van € 136.000,00 (nadeel);
- Effect op afschrijvingen 2008 op investeringen van € 125.000,00 (éénmalig voordeel);
- Positieve renteontwikkelingen € 246.000,00 (éénmalig voordeel), als gevolg van een
vertraagd uitgavenpatroon;
- Tekort van € 145.000,00 (nadeel) bij afdeling PSZ;
- Positieve budgettair effect septembercirculaire Algemene Uitkering 2008 € 116.000,00;
- Additioneel dividend Nuon € 164.000,00 (éénmalig voordeel) over 2007;
- Overige diverse effecten € 84.000,00 (éénmalig voordeel).
2009 - 2013
Voor de jaren 2009 – 2013 hebben de autonome ontwikkelingen en de verwerking van de
financiële effecten naar aanleiding van de aangenomen amendementen tijdens de
begrotingsbehandeling 2009 – 2013 per saldo een positieve invloed op het begrotingssaldo.
In onderstaande tabel wordt aangeven wat hiervan de belangrijkste oorzaken zijn:
- = voordeel, + = nadeel
2009
2010

omschrijving
Amendement 0: aanpassing percentage inflatiecorrectie (van 2,75%
naar 3,5%) voorzieningen
Amendement 2: € 35.000,00 bezuinigen op onderhoud openbare
ruimte
Amendement 3: vrijvallen stelpost structureel onvoorzien tbv
herbenoeming
Correctie mutaties algemene reserve om structurele beeld te
bepalen

2011

2012

2013

161.792

161.792

161.792

161.792

161.792

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-324.810

-660.276

9.823

288.711

-735

0

0

-4.050

-8.100

-129.150

Gedigitaliseerd gemeentelijk kabelnet

40.000

0

0

0

0

Inhuur budget constructeur

70.000

0

0

0

0

100.727

0

0

0

0

-893.010

-571.619

-572.648

-855.947

-851.905

15.436

8.815

14.443

-1.160

13.120

-1.089.865

-1.321.288

-650.640

-674.704

-1.066.878

Inrichting EGEM-I

Opschonen stelposten
Budgettaire effecten septembercirculaire Algemene Uitkering
Diversen
Totaal autonome ontwikkelingen 2e financiële rapportage 2008
vanaf 2009: (inclusief amendementen)
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Voorstel
Ons voorstel is om de mutaties in deze financiële rapportage via de 48e begrotingswijziging
2008 goed te keuren. In dit dekkingsvoorstel wordt voorgesteld:
- de voordelige resultaten van 2008 en 2009 te storten in de algemene reserve vrij
aanwendbaar;
- vanaf 2010 een stelpost invulling speerpunten van beleid van € 700.000,00 te creëren.
- In 2010 tot en met 2013 stortingen (2010 en 2013) en onttrekkingen (2011 en 2012) aan
de algemene reserve vrij te verrichten om de begroting sluitend te maken.
In onderstaand schema treft u bovenstaand dekkingsvoorstel aan:
- = voordeel, + = nadeel
2009
2010

omschrijving

2008

Totaal autonome ontwikkelingen 2e financiële rapportage
2008: (incl amendementen)

-1.088.850

-1.089.865

-1.321.288

-650.640

-674.704

-1.066.878

0

0

700.000

700.000

700.000

700.000

1.088.850

1.089.865

621.288

0

0

366.878

0

0

0

-49.360

-25.296

0

0

0

0

0

0

0

Dekkingsvoorstel
Creëren stelpost invulling speerpunten van beleid (structurele
ruimte)
Storting algemene reserve vrij aanwendbaar (om begroting sluitend
te maken)
Ontrekking algemene reserve vrij aanwendbaar (om begroting
sluitend te maken)
Nieuw begrotingssaldo 2008 - 2013 na dekkingsvoorstel

2011

2012

2013
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1. Tussentijdse autonome ontwikkelingen per programma
In het hierna volgende beschrijven wij per programma de financiële impact van de autonome
ontwikkelingen.
Programma 0 Algemeen bestuur
Benoeming (tijdelijk) Wethouder
In het kader van de langdurige ziekte van een van de wethouders is tijdelijk een vervanger
benoemd. Vanwege deze benoeming dient de begroting voor salarissen en sociale lasten
voor B&W verhoogd te worden met € 4.070,00 in 2008, € 3.816,00 in 2009, € 8.695,00 in
2010 en met € 9.843,00 in 2011.
Inrichting EGEM-I
Voor 2008 en 2009 heeft u gelden beschikbaar gesteld voor EGEM-I. Bij de technische
vertaling hiervan, inclusief de motie en amendement, bleek dat hier vanaf 2011 een
oplopend voordeel in zit. Het voordeel heeft enerzijds te maken met de afschrijvingslasten
vanaf 2010. Met het afschrijvingsbedrag van 2010 was namelijk structureel gerekend voor de
jaren 2011 en verder terwijl de afschrijvingslasten een aflopend karakter hebben. Anderzijds
was bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met 50% terugverdienen van de
extra formatie in 2013 terwijl dit door motie 13 (kadernota 2009) 100% moet zijn. Deze motie
stelt namelijk dat na afloop van het project (in 2013) de structurele extra personeelskosten
moeten zijn terugverdiend door een vergelijkbare besparing als gevolg van de verhoging van
de efficiency. In 2013 moeten we rekening houden met een taakstelling van € 216.000,00 in
plaats van € 108.000,00 wat voor deze financiële rapportage een voordeel van € 108.000,00
in 2013 betekent. In onderstaand schema wordt bovenstaande schematisch weergegeven:
Omschrijving

2008

2009

2010

2011

2012

Kapitaallasten raadsvoorstel EGEM-I
Kapitaallasten EGEM-I 2e Firap

10.125
10.125

91.800
91.800

96.750
96.750

96.750
92.700

96.750
88.650

Voordeel in kapitaallasten EGEM-I

-

-

-

Taakstelling op formatie begroting 2009
Taakstelling op formatie agv Motie 13

-

-

-

54.000
54.000

Voordeel door verhoging taakstelling in 2013

-

-

-

-

Totaal voordeel EGEM-I

-

-

-

4.050-

4.050-

8.100108.000
108.000
-

2013
96.750
75.600
21.150108.000
216.000
108.000-

8.100- 129.150-

Secretarieleges burgerzaken
Naar schatting wordt in 2008 voor € 100.000,00 meer ontvangen aan leges en rechten dan
geraamd. Vorig jaar was dit ook het geval. Er wordt onderzocht of deze opbrengst structureel
is. Vooralsnog beschouwen wij deze meer opbrengst als éénmalig voordeel.
Daarnaast zijn de kosten van paspoorten, rijbewijzen, verklaring omtrent gedrag etcetera,
met € 62.500,00 gestegen, daar tegenover staat een hogere opbrengst van € 62.500,00.
Citymarketing
Een aantal aspecten in relatie tot citymarketing is in 2008 low profile ingezet en hebben na
het aanstellen van de citymarketeer op 18 augustus zijn beslag kunnen krijgen. In de
jaarprogramma's wordt uitgegaan van een werkbudget van € 160.000,00. In het
jaarprogramma 2009 is hierin een verdeling aangebracht van:
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1. Beleidsmatige aangelegenheden (beleid) € 50.000,00;
2. Publicitaire middelen (media) € 75.000,00;
3. Ondersteuning van promotionele initiatieven (samenleving) € 35.000,00.
Een evenredig deel is nodig voor het ingezette citymarketingtraject in 2008. Uitgaande van
vier maanden is dit een derde deel van het jaarbudget. Dit houdt in dat begroot is:
1. Beleid: Huisstijl ontwikkeling, deeltraject 2008 € 16.666,00;
2. Media: o.m. ontwikkelen campagnes en media, bijdrage Culturele route, Toeristische
kaart, etc. € 25.000,00;
3. Samenleving: participatie Fietsmaand; participatie programma Redeplein; participatie
Uitpunt Dronten € 11.666,00.
Omdat voor 2008 voor citymarketing maar een derde deel van het jaarbudget wordt gebruikt,
zorgt dit voor een éénmalig voordeel van € 107.000,00 aan de kostenkant. Hier staat een
lagere bijdrage vanuit de grondexploitatie (bedrijventerreinen en De Gilden) van
€ 107.000,00 tegenover. Per saldo heeft dit geen budgettaire consequenties.
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Vergunningen openbare orde en veiligheid
De
GGD/Hulpverleningsdienst Flevoland
adviseerde
eerder
gratis
over
de
veiligheidsaspecten voor de vergunningverlening aan grote evenementen. Deze kosten
worden nu wel in rekening gebracht. We stellen voor deze kosten ad € 7.500,00 vanaf 2008
structureel in de begroting op te nemen.
Daarnaast kunnen we in 2008 een éénmalig voordeel ad € 8.000,00 inboeken omdat de
opbrengsten van leges en rechten hoger zijn dan begroot.
Verslavingspreventie
De verslavingspreventie wordt geïntensiveerd door het voorlichtingsprogramma “op tijd
voorbereid” in het basisonderwijs uit te laten voeren door Tactus verslavingszorg. Voor deze
intensivering is in de jaren 2009, 2010 en 2011 een subsidiebedrag van € 10.000,00 per jaar
nodig. We stellen voor deze bedragen te dekken uit de bestemmingsreserve WMO.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Gedigitaliseerd gemeentelijk kabelnet
In het kader van het project “Kabels en leidingen informatie uitwisseling (Implementatie
WION)” worden alle gemeentelijke kabels en leidingen gedigitaliseerd. Het digitalisatieproces
loopt door tot in 2009, geschat wordt dat € 40.000,00 van de kosten betaald worden in 2009.
Wij stellen voor om in 2008 de begroting éénmalig met € 40.000,00 af te ramen en over te
hevelen naar 2009.
Vervanging automatische besturing Onderhoud bruggen
De vervanging van de automatische besturing (PLC) van brug De Knip is grotendeels
uitgevoerd in 2008 terwijl de vervanging gepland stond voor eind 2007. In 2007 ontstond
hierdoor een onderschrijding van € 32.950,00. In 2008 levert dit een overschrijding van
€ 32.950,00. Hiertegenover staat dat het onderhoud voor bruggen dit jaar € 10.000,00
goedkoper is uitgevallen dan geraamd. De overschrijding komt hierdoor in totaal uit op
€ 22.950,00. Wij stellen voor om deze overschrijding éénmalig te dekken door een bedrag
van € 22.950,00 te onttrekken uit de voorziening onderhoud bruggen.
Bermversteviging
Volgens het uitvoeringsprogramma bermversteviging (vastgesteld in 2006) zouden in 2008
de Palingweg en de Kokkelweg gedeeltelijk voorzien worden van bermbeton. Deze
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maatregel wordt alleen toegepast als op het betreffende wegvak ook een asfalt-overlaging
heeft plaatsgevonden. Het aanbrengen van bermbeton langs een gedeelte van de Palingweg
is conform programma uitgevoerd. Voor de Kokkelweg heeft deze overlaging nog niet
plaatsgevonden, hierdoor ontstaat er een éénmalig voordeel van € 17.000,00 in 2008. De
verwachting is dat de overlaging en het aanbrengen van bermbeton langs een gedeelte van
de Kokkelweg in 2009 zal plaatsvinden. Wij stellen voor om het éénmalige voordeel van
€ 17.000,00 te storten in de gevormde bestemmingsreserve Bermversteviging conform het
raadsbesluit van september 2006 en dit bedrag in 2009 weer te ontrekken uit de
bestemmingsreserve.
Onderhoud Het Gangboord
In 2008 wordt het project Het Gangboord niet uitgevoerd. De weg Het Gangboord is toe aan
onderhoud en er is tevens de wens om deze weg inclusief rotondes te reconstrueren. De
voorbereidingen van dit project zijn inmiddels wel gestart, de uitvoering van deze
reconstructie zal echter naar verwachting plaatsvinden in 3e kwartaal 2009. De geraamde
onderhoudsbijdrage voor 2008 van € 146.000,00 kan hiermee éénmalig komen te vervallen
en dient meegenomen te worden naar 2009. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan
de voorziening onderhoud wegen van € 146.000,00, per saldo geen budgettair effect.
Onkruidbestrijding
De bestrijding van het onkruid op open straatverharding volgens de DOB systematiek vereist
een andere werkwijze. De effecten van deze veranderde werkwijze waren tot op heden nog
niet exact bekend, maar komen nu na twee en een half jaar duidelijk in beeld. Doordat er
minder chemische middelen gebruikt mogen worden en rondom de straatkolken niet
gespoten mag worden, ontstaat er meer en hardnekkiger onkruid. Vooral rondom de
straatkolken komt het onkruid sneller terug en moet er, om een goede afstroming van het
regenwater het riool in te garanderen, vaker mechanisch onkruid bestreden worden.
Daarnaast moet er na een chemische ronde een mechanische ronde onkruidbestrijding
plaatsvinden. Hier is in de huidige budgetvorming nooit in voorzien, voor 2008 en 2009
stellen wij voor om de raming met € 17.000,00 te verhogen. In de kadernota 2010 komen we
op deze kosten terug in verband met de integrale afweging voor de jaren 2010 en verder.
Gladheidbestrijding
Begin 2008 is er maar een gering aantal keren uitgerukt in het kader van de
gladheidbestrijding, hierdoor is het verantwoord om het budget van 2008 éénmalig met
€10.000,00 af te ramen.
Vertraging geplande projecten verkeersmaatregelen te land
Vanwege ambtelijke capaciteit (ziekte in de voorbereiding) en tijdstip van het jaar om een en
ander uit te voeren, is het niet gelukt om een aantal projecten (o.a. belijning Beverweg, zebra
Fazantendreef, halte de Dreef/fietsenstalling) in 2008 te realiseren. De aandacht is vooral
uitgegaan naar toegankelijkheid haltes en vervanging Abri’s en voorrang rotondes. Doordat
een aantal projecten niet is gerealiseerd, dient een bedrag van € 25.000,00 te worden
overgeheveld naar 2009 om de vertraagde projecten alsnog te realiseren. Daar tegenover
staat een lagere onttrekking aan de reeds ontvangen provinciale BDU-subsidie ten bedrage
van € 12.500 (is 50%). Het restant hoeft niet aan de provincie te worden teruggestort, maar
blijft beschikbaar voor dit doel voor komende jaren.
Invaliden parkeervoorziening
De onderschrijding van € 12.000,00 is éénmalig omdat uw raad heeft gekozen anders om te
gaan met de kosten voor medische keuringen bij het aanvragen van een
invalidenparkeerkaart. De aanvragers van een parkeerkaart kunnen in het geval van een
aangevraagde verstrekking via de WMO dezelfde keuring ook gebruiken voor de aanvraag
van een parkeerkaart. Mits de medische keuring voor de WMO aansluit op de benodigde
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keuring voor een parkeerkaart. Bij de begroting 2009 is het voordeel meegenomen in het
dekkingsplan.
Programma 3 Economische Zaken
Opstartbijdrage informatiecentrum De Fazant
In 2005 heeft uw raad ingestemd met een onttrekking van € 18.000,00 aan de
bestemmingsreserve
co-financiering
als
éénmalige
opstartbijdrage
voor
het
informatiecentrum De Fazant. De onttrekking heeft in 2005 niet plaatsgevonden omdat
destijds de bijdrage nog niet ter beschikking was gesteld. De bijdrage heeft in de afgelopen
jaren wel plaatsgevonden waardoor de onttrekking aan de bestemmingsreserve cofinanciering nu gerechtvaardigd is. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
mogen wij in een begrotingsjaar maximaal het begrootte bedrag onttrekken aan een
bestemmingsreserve. Daarom doen wij in deze 2e financiële rapportage nogmaals het
voorstel deze onttrekking uit de bestemmingsreserve co-financiering ad: € 18.000,00 voor
het begrotingsjaar 2008 goed te keuren.
Programma 4 Onderwijs
Afrekening leerplicht 2007
In 2008 is een afrekening ontvangen van het ministerie over het jaar 2007. We stellen voor
het bedrag van deze afrekening ad € 40.660,00, conform de bestaande gedragslijn, te
storten in de voorziening RMC. Budgettair heeft dit geen effect.
Bijstelling ramingen Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Begrotingstechnisch wordt er geen rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten Voor
en Vroegschoolse Educatie. Afspraak is dat de ontvangen rijksbijdrage volledig wordt
doorbetaald aan de uitvoerende instantie. De doeluitkering voor het jaar 2008 bedraagt
€ 344.758,00, het bedrag zal worden doorbetaald aan de uitvoerende instantie. Per saldo
heeft deze wijziging geen budgettair effect.
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
De posten met betrekking tot het samenwerkingsverband worden vanaf 2008 uit de
begroting gehaald omdat de administratie is overgedragen aan de Stichting CD
Samenwerkingsverband Dronten. De Gemeente voerde de administratie voor deze stichting
terwijl dit een taak is die eigenlijk niet bij een Gemeente thuishoort. Inmiddels is de
administratie overgedragen en moet de begroting 2008 en verder hieraan aangepast
worden. Per saldo heeft de overdacht van werkzaamheden een structureel nadeel van €
7.600,00.
Bijstelling ramingen voor Basis educatie
Begrotingstechnisch wordt er geen rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten
basiseducatie. Afspraak is dat de ontvangen rijksbijdrage volledig wordt doorbetaald aan de
uitvoerende instantie. De doeluitkering voor het jaar 2008 bedraagt € 14.725,00, het bedrag
zal worden doorbetaald aan de uitvoerende instantie. Per saldo heeft deze wijziging geen
budgettair effect.

__________________________________________________________________________
2e Financiële rapportage 2008
11

Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn
Hogere houtopbrengsten Dorpsbossen
Dit jaar wordt het dorpsbos van Biddinghuizen gedund (het dunnen van de dorpsbossen is
een beheermaatregel uit het beheerplan dorpsbossen), hierbij komt een grote hoeveelheid
hout vrij dat wordt verkocht. De opbrengsten van de houtverkoop zorgen dit jaar éénmalig
voor een hogere opbrengst van rond de € 6.400,00. De inkomsten zijn echter sterk
afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het hout wat uit het bos komt en de kosten
die gemaakt moeten worden om het hout te oogsten en af te voeren. Daarnaast is de
planning sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij natte omstandigheden in het
bos kan er niet gewerkt worden, wat snel lijdt tot uitstel van de werkzaamheden met
meerdere maanden.
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Overschrijding werkdeel WWB
Jaarlijks is er voor het WWB werkdeel een budget beschikbaar van € 1.800.000,00.
Daarnaast is er, door onderbesteding in voorgaande jaren, een voorziening WWB van
€ 946.000,00 beschikbaar. In 2008 wordt het jaarlijkse budget van het WWB werkdeel
overschreden met € 536.437,00. We stellen voor dit te onttrekken aan de daarvoor bestemde
voorziening waarna er in de voorziening nog € 409.000,00 resteert. Budgettair is er daarom
voor 2008 geen effect. Voor deze overschrijding is een aantal oorzaken aan te geven:
- Door een langdurend formatietekort sinds enige jaren is er vanaf 2007 veel extern (duur)
personeel aangetrokken. In 2008 is een deel van de bestaande formatieruimte ingevuld,
maar voor een ander deel was dit nog niet mogelijk. Twee andere ontwikkelingen
vereisen daarbij ook nog dat er extra personeel wordt ingehuurd. De ontwikkelingen rond
de samenwerking met NOP en Urk vragen tijd, inzet, aandacht en niet meer alleen van
het management. De verplichte taakstelling in de toonkamer (werkplein Noord – Oost
Flevoland), inclusief ontwikkeling werkafspraken, aansturing, uitvoering etc. vereist ook
noodzakelijke inhuur van derden.
- Door achterstallig onderhoud op de afdeling, met name op reïntegratie beleid en dus het
werkdeel, is een inhaalslag gemaakt. Extern bureau (Matchcare) heeft een
bestandsanalyse op al onze klanten uitgevoerd om inzicht te krijgen in een volgende
aanbesteding voor de reïntegratie. Dit is noodzakelijk om de goede (reïntegratie)trajecten
in te kopen. De resultaten van de bestandsanalyse maken duidelijk dat in de gemeente
Dronten extreem veel “zorgklanten” woonachtig zijn (60% tegen soms maar de helft in
min of meer vergelijkbare gemeenten). Deze klanten vragen veel meer tijd en aandacht
(en dus geld) dan tamelijk eenvoudig naar werk bemiddelbare klanten.
- In de vorige aanbesteding reïntegratie (begin 2006) zijn niet de goede trajecten
ingekocht. Diverse contracten zijn tussentijds ontbonden. Door het gebrek aan passende
trajecten hebben wij noodzakelijkerwijs veel individuele trajecten moeten inkopen bij
Prakton/Impact. Door het zeer hoge aantal zorgklanten worden ook de trajectkosten
opgestuwd. Daarbij is het ook nog een uitdrukkelijke wens van de politiek dat alle klanten
op een traject zitten. En iedereen uit het bestand zit sinds dit jaar (2008) ook op een
traject (behoudens vrijstellingen).
- Extra schuldhulpverleningstrajecten zijn ingekocht aan het einde van het jaar 2007. Op
basis van ons klantenbestand in Dronten werd ingeschat dat hier jaarlijks 50 klanten (een
kleine 10% van het bestand) voor in aanmerking zou komen. Inmiddels blijken dit 150
klanten te zijn. Ook dit wordt uit het werkdeel betaald.
Daarnaast is de doeluitkering definitief met € 14.304,00 hoger vastgesteld, hier staat
tegenover dat de uitgaven eveneens met dit bedrag worden verhoogd waardoor deze
wijziging budgettair neutraal verloopt.
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Doeluitkering WWB inkomensdeel
Het voorlopige budget 2008 voor de doeluitkering WWB inkomensdeel is € 224.602,00 hoger
vastgesteld. De uitgaven zullen naar de laatste berekeningen € 211.686,00 hoger uitvallen.
De vorderingen zullen naar verwachting € 35.000,00 lager uitvallen. De uitkering is
gebaseerd op de formule T-2, dat wil zeggen dat de situatie 2 jaar geleden de uitkering over
het huidige jaar bepaald. Er ontstaat per saldo een nadeel van € 22.084,00, wij stellen voor
dit eenmalige nadeel te onttrekken aan de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB.
Kwijtschelding minimabeleid
De kosten toegankelijkheidsfonds over 2007 zijn in april 2008 uitgekeerd. Dit was te doen
gebruikelijk. Door wijziging in beleid worden de kosten over 2008 nu ambtshalve uitgekeerd
in 2008. Hierdoor ontstaan in 2008 éénmalig dubbele kosten en wordt er € 45.000,00 meer
uitgekeerd dan geraamd. Daarnaast wordt in 2008 € 24.000,00 meer aan belastingen
kwijtgescholden dan geraamd. We verwachten dat de overschrijding op de kwijtschelding
belastingen een structureel karakter heeft. Voor het jaar 2008 levert dit een nadeel op van
€ 69.000,00 en voor 2009 en verder een structureel nadeel van € 24.000,00.
Verhaal bijzondere bijstand
In 2008 heeft men € 22.000,00 meer kunnen verhalen op ten onrechte ontvangen bijzondere
bijstand dan geraamd, dit levert een éénmalig voordeel op.
WMO woningaanpassingen
In 2008 wordt aan woningaanpassingen € 250.000,00 meer gehonoreerd dan geraamd. Dit
komt door een aantal omvangrijke woningaanpassingen waardoor de raming snel wordt
overschreden. Daarnaast heeft in de 1e financiële rapportage een correctie ad € 75.000,00
plaatsgevonden van de inkomsten die wij in het verleden konden declareren voor grote
woningaanpassingen. Wij waren bij de 1e financiële rapportage in de veronderstelling dat dit
nog binnen de bestaande ramingen voor WMO hulpmiddelen kon worden opgelost, dit is
helaas niet het geval voor 2008. Wij stellen voor om dit nadelige resultaat van € 250.000,00
te onttrekken aan de bestemmingsreserve WMO.
Dubbele verwerking automatiseringsbudget WMO
Bij de inrichting van de WMO budgetten was in 2007 het automatiseringsbudget voor de
WMO niet direct op het WMO budget geraamd. Om de uitgaven met betrekking tot de WMO
goed te kunnen monitoren was het wenselijk dat dit betreffende budget toch geraamd zou
worden op het WMO budget. Eind 2007 is dit door middel van een technische wijziging
aangepast. Deze wijziging was structureel meegenomen in de begroting 2008. Daarna is
deze wijziging per abuis ook nog opgenomen in de structurele doorwerking van wijzigingen
uit 2007 in 2008 en verder. In deze financiële rapportage wordt dit gecorrigeerd wat een
structureel voordeel van € 39.045,00 betekent.
Terugvordering subsidie Kinderopvang
In 2008 is van de verleende subsidie, ten behoeve van kinderopvang, uit een voorgaand jaar
€ 20.000,00 teruggevorderd na definitieve vaststelling. De reden van terugvordering is dat de
kinderopvang de verstrekte subsidie niet volledig heeft besteed. Het betreft hier een
éénmalig voordeel in 2008.
Bijstelling ramingen Wet Inburgering
In de begroting is deels rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor inburgering.
Afspraak is dat de ontvangen rijksbijdrage volledig wordt doorbetaald aan de uitvoerende
instantie. De doeluitkering 2008 is verhoogd met een bedrag van € 72.383,00, het bedrag zal
worden doorbetaald aan de uitvoerende instantie. Per saldo heeft deze wijziging geen
budgettair effect.
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Bijstelling raming Sociale werkvoorziening
In de begroting is deels rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor de sociale
werkvoorziening. Afspraak is dat de ontvangen rijksbijdrage volledig wordt doorbetaald aan
de uitvoerende instantie. De doeluitkering 2008 is verhoogd met een bedrag van
€ 74.526,00, het bedrag zal worden doorbetaald aan de uitvoerende instantie. Per saldo
heeft deze wijziging geen budgettair effect.
Afrekening 2006 Wet Inburgering Nieuwkomers
In 2008 is een afrekening ontvangen van het ministerie over het jaar 2006. We stellen voor
het bedrag van deze afrekening ad € 45.500,00 te storten in de voorziening Wet Inburgering
Nieuwkomers conform de bestaande gedragslijn. Budgettair heeft dit geen effect.
Programma 7 Volksgezondheid
Bijstelling raming Centra Jeugd en Gezin
Zoals opgenomen in de 1e financiële rapportage 2008 ontvangen we voor 2008 tot en met
2011 een brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin (BDU JGZ). Onlangs hebben we
opnieuw een beschikking ontvangen met daarop de nieuwe bedragen ten behoeve van deze
doeluitkering vanuit het Rijk. De doeluitkering van het Rijk wordt verhoogd met de volgende
bedragen: 2008 € 20.148,00, 2009 € 21.454,00, 2010 € 23.123,00, 2011 € 25.026,00. Wij
stellen voor om de uitgavenramingen voor Centra Jeugd en Gezin met dezelfde bedragen te
verhogen. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat.
Inhuur begraafplaats
Incidenteel is er minder gebruik gemaakt van inhuur van derden voor de begraafplaats,
hierdoor kan het budget éénmalig met € 15.000,00 worden afgeraamd.
Inkomsten begraafrechten en leges begraafplaats
De inkomsten van de begraafplaats afkomstig van begraafrechten en leges zijn in de
begroting 2008 opgenomen voor een bedrag van € 296.443,00. Tot en met september 2008
zijn de inkomsten circa € 150.000,00. Dit doortrekkend naar een heel jaar betekent dat de
inkomsten circa € 200.000,00 zullen bedragen. De oorzaak ligt in een lager sterftecijfer
waardoor er minder crematies en begrafenissen zijn in Dronten. Wij stellen voor om het
opgenomen bedrag in de begroting van € 296.443,00 éénmalig bij te stellen naar
€ 200.000,00. Hoewel ook vorig jaar minder is begraven, kan nog niet gesproken worden van
een trend. De geprognosticeerde aantallen begrafenissen, urnbijzettingen, asverstrooiingen
en verlengingen worden jaarlijks bijgehouden en geanalyseerd.
Opbrengst dwangsommen en inhuur budget constructeur
De opbrengsten blijven achter bij de begroting omdat enkele dwangsommen zijn
kwijtgescholden en de opbrengsten dwangsommen lager zijn dan begroot. De opbrengsten
dwangsommen zijn lager omdat in een eerder voorstel dit jaar er € 30.000,00 op deze post is
bijgeraamd ten behoeve van inhuur van een constucteur en een juridisch medewerker. Door
deze inhuur zou de opbrengst dwangsommen in 2008 hoger worden. Het is niet eenvoudig
gebleken om de tijdelijke inhuur van een constructeur en een juridisch medewerker in te
vullen. De constructeur is daardoor nu pas zes weken bij ons en de juridisch medewerker
begint 12 januari 2009. De periode van de inhuur zal dus voor een groot deel of zelfs geheel
in 2009 vallen. We stellen daarom voor het budget voor deze inhuur over te hevelen naar
2009. Voor deze financiële rapportage betekent dit een éénmalig voordeel in 2008 van
€ 70.000,00 en een éénmalig nadeel in 2009 van € 70.000,00. Ook de opbrengst
dwangsommen dient daardoor éénmalig met € 28.000,00 worden afgeraamd en
overgeheveld te worden naar 2009.
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Uitvoering Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) taken
Voor de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV)
taken zal geen gebruik worden gemaakt voor het budget van € 32.480,00 voor inhuur
derden. Dit heeft te maken met het feit dat er dit jaar er geen Kwantitatieve Risico Analyses
worden uitgevoerd Hierdoor zal ook de opbrengst van € 28.000,00 niet binnenkomen. Het
budget zal worden doorgeschoven naar 2009 t/m 2011.
Kosten bergen woonark
De gemeente heeft de bestuursdwangkosten van het bergen van een woonark niet kunnen
verhalen. Deze kosten van ruim € 11.000,00 drukken op dit budget omdat de gemeente geen
budget heeft voor de uitvoeringskosten van bestuursdwang en ingrijpen gewenst was.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Sanering erfpachtperceel Industrieweg 42
Voor het erfpachtperceel Industrieweg 42 in Swifterbant dient een voorziening te worden
gevormd voor een functionele deelsanering. De geraamde kosten voor de sanering
bedragen € 65.000,00, de nieuwe erfpachter betaalt hiervan € 27.500,00. Voor het aandeel
van de gemeente van € 37.500,00 dient een voorziening te worden gevormd.
Daarnaast wordt ter bekostiging van het gemeentelijke aandeel in de sanering van het
erfpachtperceel Industrieweg 42, groot € 37.500,00, de erfpachtcanon structureel aangepast
met € 2.935,00.
Inhaalslag bestemmingsplannen
De inhaalslag bestemmingsplannen is nagenoeg voltooid daardoor wordt het budget met
€ 40.360,00 overschreden. Wij stellen voor om deze overschrijding te dekken door dit bedrag
te onttrekken aan de voor de inhaalslag gecreëerde bestemmingsreserve bestemmingsplannen. De bestemmingsreserve is hierna uitgeput. De inhaalslag is echter nog niet
helemaal voltooid waardoor er in 2009 en mogelijk zelfs in 2010 nog kosten kunnen
nakomen. Indien er hierdoor een overschrijding dreigt, zullen wij hier in een volgende
financiële rapportage op terugkomen om extra budget aan te vragen.
Openbaar Lichaam Bouwsubisiëring
Onlangs ontvingen wij de jongste cijfers van de vrijval naar de gemeenten naar aanleiding
van de liquidatie Openbaar Lichaam Bouwsubsidiëring. Door een communicatiemisverstand
tussen de centrumgemeente Lelystad en de accountant is vast komen te staan dat deze
vrijval de komende jaren lager zal zijn dan wat wij in de 1e financiële rapportage
gerapporteerd hebben. De budgettaire effecten hiervan zijn voor 2008 € 197.000,00 nadeel,
voor 2009 € 10.000,00 nadeel, voor 2012 € 1.280,00 voordeel en voor 2013 € 13.000,00
nadeel.
Programma 9 Algemeen
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Het tijdig en strak invorderen van de gemeentelijke belastingen inclusief de daaraan
verbonden kosten werpt zijn vruchten af. Op de lasten voor heffing en invordering wordt in
2008 € 30.000,00 minder uitgegeven. Vanaf 2009 kan structureel € 10.000,00 bespaard
worden op deze lasten. Daarnaast kan voor 2008 nog een éénmalig voordeel worden
ingeboekt van € 15.000,00 vanwege een hogere opbrengst van de invorderingskosten in
verband met de niet tijdig betaalde belastingen.
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Onroerende zaakbelastingen
In de 1e financiële rapportage zijn de opbrengsten onroerende zaakbelastingen voor 2008
met € 180.000,00 afgeraamd. De verwachting voor 2008 kan op basis van de huidige
inzichten positief worden bijgesteld. In 2008 zijn de opbrengsten onroerende
zaakbelastingen € 48.000,00 hoger dan geraamd. Dit betekent in deze 2e financiële
rapportage een éénmalig voordeel in 2008.
Afhandeling bezwaarschriften Wet Onroerende zaken
In de 1e financiële rapportage is het budget voor afhandeling van bezwaarschriften per abuis
structureel afgeraamd. Dit had, zoals ook in de tekst van de 1e financiële rapportage staat
vermeld, alleen voor 2008 afgeraamd moeten worden aangezien het vanaf 2009 al in de
kadernota als dekkingsmiddel was meegenomen. In deze 2e financiële rapportage wordt dit
gecorrigeerd wat een structureel nadeel van € 25.000,00 betekent vanaf 2009.
Ontwikkelingen 2008 BCF/BTW
Bezwaar op BTW aangifte 2005 in verband met sportinvesteringen
In 2006 hebben de gemeente Dronten en Optisport Dronten, vanwege een verandering in de
regelgeving, geopteerd voor belaste verhuur. Hiermee werd het voor de gemeente mogelijk
ten aanzien van de kosten in het kader van deze belaste verhuur, BTW- voorbelasting in
aftrek te brengen. Wij hebben ook begin 2006 bezwaar gemaakt bij de belastingdienst met
betrekking tot de door ons betaalde BTW over enkele sport investeringen in 2005. Hoewel de
belaste verhuur pas was ingegaan op 1 januari 2006 was naar onze mening de betaalde
BTW op facturen die in rekening gebracht waren in het jaar 2005 toerekenbaar aan het jaar
2006 omdat de eindoplevering van deze investeringen begin 2006 heeft plaatsgevonden. In
het najaar van 2008 hebben we van de belastingdienst het bericht ontvangen dat zij ons
bezwaarschrift honoreren. Dit betekent voor 2008 een éénmalig voordeel van € 75.554,00.
BCF controle 2003
Over het boekjaar 2003 heeft de belastingdienst een controle BCF uitgevoerd. Bij deze
controle is een aantal onvolkomenheden geconstateerd bij de algemene dienst en de
grondexploitatie. Deze hadden met name betrekking op levering van goederen en diensten
in 2002 die pas in 2003 werden gefactureerd. In 2002 bestond het BCF nog niet en had de
betaalde omzetbelasting niet in aanmerking mogen komen voor compensatie. De
belastingdienst heeft een negatieve correctie gemaakt. Dit betekent voor 2008 een éénmalig
nadeel van € 164.856,00. Dit zal éénmalig zijn omdat de geconstateerde onvolkomenheden
betrekking hebben op de overgangsfase naar het BCF en komen deze onvolkomenheden
vanaf 2004 niet meer voor.
Dekking bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds
Per saldo hebben de ontwikkelingen rondom BCF/BTW voor 2008 een éénmalig negatief
effect van € 89.302,00. Wij stellen voor dit nadeel te dekken door een onttrekking aan de
bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds van € 89.302,00. Bij de vorming van de
bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds is namelijk rekening gehouden met een buffer
ter dekking van mogelijke naheffingen naar aanleiding van controles. Bij de nog door uw
raad vast te stellen nota reserves en voorzieningen (begin 2009) zal er een voorstel worden
gedaan hoe om te gaan met het restant van deze buffer.
Opschonen stelposten 2008
In de begroting 2008 zijn diverse stelposten opgenomen. In deze 2e financiële rapportage
worden deze in ieder geval voor de jaarschijf 2008 opgeschoond. In de programmabegroting
2009 heeft deze actie voor de jaren 2009 en verder al zoveel mogelijk plaatsgevonden. In
onderstaande tabel geven wij een opsomming van de op te schonen stelposten met de
daarbij behorende bedragen.
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Omschrijving van de stelpost

2008

2009

Stelpost éénmalig onvoorzien
Stelpost lasten VVI
Stelpost structureel onvoorzien
Stelpost beheerplannen
Stelpost nadere invulling middelen binnen alg. uitk.

71.0362.835
225.00014.108100.727-

100.727

Totaal

408.036-

100.727

2010

2011

2012

-

-

-

2013

-

Tekstuele toelichting:
Stelpost éénmalig onvoorzien
Ieder jaar wordt in de begroting de stelpost éénmalig onvoorzien opgenomen. In 2008 is
in vier gevallen gebruik gemaakt van deze stelpost waardoor nog een bedrag resteert
van € 71.036,00. Omdat deze raadsvergadering het laatste moment is om nog een
beroep te doen op deze stelpost stellen wij voor dit als éénmalig resultaat voor 2008 in te
boeken.
Stelpost lasten vervangingsinvesteringen (VVI) 2008
Op deze stelpost is een geringe overschrijding ontstaan wat een éénmalig nadeel van
€ 2.835,00 in 2008 betekent.
Stelpost structureel onvoorzien
In de 1e financiële rapportage is een stelpost structureel onvoorzien gevormd voor de
jaren 2008 en verder van € 225.000,00. Voor het jaar 2008 wordt van deze stelpost geen
gebruik gemaakt zodat deze voor de jaarschijf 2008 kan vrijvallen. Dit betekent een
éénmalig voordeel van € 225.000,00.
Stelpost beheerplannen
Bij de begrotingsbehandeling voor 2008 was er een stelpost beheerplannen gecreëerd.
Vanuit deze stelpost zijn in 2008 het speelruimteplan en het OV-beleidsplan gedekt
waarna voor 2008 nog een bedrag van € 14.108,00 resteert en nu kan vrijvallen. Dit
betekent een éénmalig voordeel van € 14.108,00.
Stelpost nadere invulling van middelen vanuit de algemene uitkering
Bij de 1e financiële rapportage 2008 heeft u ingestemd met het creëren van een stelpost
voor de invulling van de nog nader uit te werken beleidsmatige effecten zoals deze
genoemd waren in de meicirculaire 2008. Van deze stelpost resteert nog een bedrag van
€ 100.727,00. Afgesproken is dat deze stelpost kan worden ingezet als er concrete
plannen met betrekking tot dit onderwerp zijn uitgewerkt. Deze zullen aan uw raad ter
besluitvorming worden voorgelegd. Bij geen concrete voorstellen voor 1 juni 2009 worden
de middelen overgeheveld naar de algemene middelen. Wij stellen daarom voor het
resterende budget van de jaarschijf 2008 vrij te laten vallen en voor 2009 weer ter
beschikking te stellen. Bovenstaande betekent dat voor 2008 een éénmalig voordeel
ontstaat van € 100.727,00 en voor 2009 een éénmalig nadeel van hetzelfde bedrag.
Programma 10 Accommodatiebeleid en –beheer
Stelposten voorzieningenniveau Biddinghuizen en Swifterbant
Er zijn twee stelposten opgenomen ten behoeve van het voorzieningenniveau van
Biddinghuizen ad € 72.202,00 en Swifterbant ad € 72.202,00. Deze stelposten worden dit
jaar nog niet gebruikt en vallen vrij in 2008.
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Subsidie 2007 De Meerpaal
De subsidie 2007 De Meerpaal is € 180.000,00 lager vastgesteld dan was verleend. De
vaststelling 2007 vindt plaats in 2008. Vandaar dat er in 2008 een éénmalig voordeel is van
€ 180.000,00. De oorzaak van de lagere vaststelling ligt in de goede resultaten die De
Meerpaal in 2007 heeft geboekt. De balans tussen uitgaven en inkomsten bij De Meerpaal
heeft zich gunstig ontwikkeld.

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering uit het gemeentefonds septembercirculaire 2008
Wij hebben u per brief geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2008 voor
de gemeente Dronten. De septembercirculaire laat een gunstig beeld zien. Voor de
rijksuitgaven (accres) is groei geprognosticeerd en het gemeentefonds groeit mee. Vooral
voor 2009 geeft dit een gunstig effect. Daarnaast geven beleidsmatige effecten budgettaire
ruimte.
Het bruto effect voor onze gemeente is als volgt (-/- = voordeel, voor een specificatie
verwijzen wij u naar de brief van de septembercirculaire 2008):
Jaar

Bedrag

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-/- 207.000
-/- 893.000
-/- 572.000
-/- 573.000
-/- 856.000
-/- 852.000

Hiertegenover staat uiteraard nieuw beleid. In onze nieuwe manier van werken zal de
afweging van nieuw beleid op één moment plaatsvinden: bij de kadernota 2010.
Bij de kadernota 2010 zullen dan onder andere de in de septembercirculaire aangegeven
beleidsintenties van ons kabinet meegenomen worden. Dit betreft onder andere WMO
ondersteunende begeleiding psycho-sociaal en maatschappelijk stage. Ook staan wij voor
de opdracht van uw raad, om dekking te zoeken binnen reeds vastgesteld beleid, waarvoor
nog niet geheel dekking was: onder andere rehabilitatie-investeringen uit het
wegenbeheersplan (in 2013 al € 380.000) en de nog niet afdoende dekking voor verwachte
loon- en prijscompensatie met ingang van 2011 (oplopend tot € 300.000 in 2013).
Daarnaast is er de gemeentelijke wensenlijst met grote projecten die substantieel beslag kan
leggen op de financiële ruimte. Het gunstige financiële beeld zal daarmee, afhankelijk van de
te maken keuzes, naar onze verwachting zeker zijn beperkingen blijken te hebben.
De vertaling van de structurele en eenmalige effecten zijn in deze financiële rapportage
verwerkt.
Additioneel dividend NUON over 2007
In april 2008 is op verzoek van de aandeelhouders door de Raad van Bestuur, onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen, toegezegd dat aan de aandeelhouders het
voorstel zal worden gedaan om te besluiten tot het eenmalig uitkeren van een extra dividend
ter hoogte van vijf procent van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen in
contanten, ten laste van de vrij uitkeerbare reserves. Op de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 15 september 2008 is dit voorstel ter goedkeuring
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voorgelegd aan de algemene Vergadering van Aandeelhouders en ongewijzigd vastgesteld.
Voor de gemeente Dronten betekent dit in 2008 een éénmalig voordeel van € 163.655,00.
Hondenbelasting
In 2008 is een controle uitgevoerd op de hondenbelasting. Deze controle heeft bijna 300
nieuwe aanslagen opgeleverd. Vanaf 2008 betekent dit een structurele meeropbrengst aan
hondenbelasting van € 12.000,00.
Paragraaf bedrijfsvoering
Kosten gemeentehuis en de Reest
Voor gemeentelijke gebouwen is het een wettelijke verplichting om een Energielabel en
EPA-U (Energieprestatieadvies Utiliteit) te hebben, dit levert een éénmalig nadeel op van
€ 9.750,00. Ook zijn de schoonmaakkosten hoger dan begroot, dit heeft te maken met
structurele verhoging (indexering). Daarnaast zijn er enkele aanvullende kosten gemaakt dit
jaar, dit levert een éénmalig nadeel op van € 6.000,00 in 2008. In 2009 wordt de
schoonmaak opnieuw aanbesteed, op basis van deze uitkomst zullen we vanaf 2009 het
budget structureel op het juiste niveau ramen. Ten slotte heeft er in oktober een interne
verhuizing plaatsgevonden waarvoor éénmalig extra kosten gemaakt zijn van € 4.000,00.
Afschrijvingen 2008 op investeringen
Evenals bij de 1e financiële rapportage is ook voor deze 2e financiële rapportage een analyse
gemaakt met betrekking tot de afschrijvingen. Aangezien het éénmalige effect vaak een
behoorlijke omvang heeft beoordelen we dit zoveel mogelijk tussentijds. Bij het opmaken van
de jaarrekening 2008 hebben we hierdoor een geringer verschil met betrekking tot de
afschrijvingen dan voorheen. Het éénmalige voordeel van € 125.000,00 kan volledig worden
toegerekend aan het niet of niet ten volle omvang tot uitvoering komen van de geplande
investeringen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere investeringen voor automatisering en
onderwijshuisvesting.
Renteontwikkelingen 2008
Door een hogere stand van de liquide middelen, vanwege een vertraagd uitgavenpatroon,
wordt er dit jaar een hoger rendement op de rekening courant verhoudingen gehaald dan
waarmee bij de 1e financiële rapportage 2008 rekening was gehouden. De rekening courant
verhoudingen zorgen voor een éénmalig voordeel in 2008 van € 246.000,00.
Tekort afdeling PSZ
Bij de afdeling PSZ is in 2008, door inhuur van personeel vanwege de werkzaamheden van
vacatures en langdurig zieken, een overschrijding ontstaan van € 145.000,00. Dit betekent
een éénmalig nadeel in 2008. Voor deze overschrijding zijn, gezien de bijzonder situatie
waarin de afdeling PSZ op dit moment verkeert, een aantal oorzaken te noemen:
- 3 structurele klantmanagementvacatures, die nu nog niet zijn ingevuld vanwege de
organisatorische ombuiging van de afdeling naar toonkamermodel. Die ombuiging moet
in het 4e kwartaal gaan plaatsvinden zodat er op 1 januari volgens het model kan worden
gewerkt. Tijdens deze periode zullen ook de vacatures die er dan nog zijn open worden
gesteld. Hierop zijn 2 klantmanagers ingehuurd (3 caseloads) Eerder werden deze
vacatures niet ingevuld vanwege de eventuele samenwerking. De inhuurkrachten zitten
hier reeds lange tijd.
- Gedurende het jaar zijn steeds één of meer vacatures geweest op de
uitkeringsadministratie.
- Regelmatig zijn er langdurig zieken bij de vaste klantmanagers (geweest), waardoor de
werkvoorraad onoverkomelijk opliep. Daartoe is er één inhuurkracht ingehuurd.
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Aanvraag derde tranche project Sluitende Meerjaren Begroting (SMB)
In deze 2e financiële rapportage willen we gebruik maken van de mogelijkheid om in 2008 de
3e tranche van het projectbudget ad. € 300.000,00 aan te vragen. Dit bedrag zal dan worden
onttrokken aan de bestemmingsreserve taakstelling bedrijfsvoering. Op dit moment zijn er
een aantal lopende zaken die het noodzakelijk maken deze 3e tranche aan te vragen. Wij
kunnen echter op dit moment niet aangeven wat het exacte bedrag zal zijn wat voor 2008
van deze 3e tranche nodig zal zijn. Bij de behandeling van de jaarrekening 2008 zal verzocht
worden het resterende budget van 2008 over te hevelen naar 2009. Een uitgebreide
rapportage omtrent het project SMB volgt begin december 2008.
Urenverantwoording 2008
De eerste stappen om integraal de tijdsbesteding van het personeel te monitoren en te
verantwoorden zijn gemaakt. Op dit moment schrijft een ieder tijd. De structuur ten aanzien
van het tijdschrijven is in grote lijnen neergezet maar behoeft nog wel de nodige bijsturing.
De eerste verkenningen van tijdverantwoording gemeentebreed geven aan dat wij voor een
juiste en correcte weergave van tijdsbesteding in directe relatie met de begroting nog een
slag moeten maken. We leren hier voortdurend van en zijn hierdoor in staat steeds reëler te
begroten. Deze nieuwe inzichten zullen door ons worden meegenomen (o.a. bij begroting,
directie- en afdelingsplan etc.). Door het integraal invoeren van tijdsverantwoording in 2008
heeft het management er een nieuw sturingsinstrument bij gekregen.
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2. Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar
Voor de bepaling van de financiële positie van de gemeente is het van belang om inzicht te
hebben in het verloop van de vrij besteedbare ruimte vanuit de reserves. Vandaar dat wij in
deze financiële rapportage ingaan op de algemene reserve vrij. Het verloop van de
algemene reserve vrij aanwendbaar is als volgt:
Algemene reserve vrij aanwendbaar.

- = voordeel, + = nadeel

Stand algemene reserve vrij aanwendbaar per 01-01-2008

8.965.402

Stortingen 2008:
Storting rekeningssaldo 2007 (na verwerking van claims)
Rente 2008 (begroting 2008 & 1e Firap 2008)

1.499.745
633.803

Storting resultaat 1e financiele rapportage 2008 (1e Firap 2008)

1.720.996

Storting resultaat 2e financiële raportage 2008 (2e Firap 2008)

1.088.850
4.943.394

Claims 2008:
Dekking éénmalige wensen 2008

-658.500

Vergoeding PC's raadsleden

-19.400

Storting fases speelplan

-881.600

Ontwikkelen nieuwe website

-45.000

Realisatie niet geplande werkzaamheden 2007
Geautomatiseerd contractenbeheerssysteem
Visie Oostkant 2e fase

-246.000
-24.000
-50.000

Baggeren Bisontocht

-143.000

Verplaatsing Nirwana (alg voorstel maart 2008)

-125.000

Extra inzet Sociaal raadslieden (alg voorstel april 2008)
Egem-I (BWN 28 2008)

-43.500
-82.475

Creëren voorziening Bestuurscommissie (BWN 34 2008)

-455.000

Rotonde de Noord (BWN 37 2008)

-595.000

Beleidsplan recreatie en toerisme (BWN 39 2008) (€ 150.000,00 aangehouden)
Creëren bestemmingsreserve EGEM-I (BWN 46 2008)

0
-100.000
-3.468.475

Stortingen 2009:
Resultaat 1e financiële rapportage 2008 (1e Firap 2008)
Fasering Onderwijsstation (kadernota 2009)

324.810
498.350

Resultaat 2e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

1.089.865
1.913.025

Onttrekkingen 2009
Egem-I (kadernota 2009 en 1e Firap 2008)

-791.250

Toekomstvisie (kadernota 2009)

-5.000

Aanpassing rotondes gangboord (kadernota 2009)
Ontsluiting Dronten (kadernota 2009)

-105.000
-10.000

Stimulering arbeidsplaatsen (kadernota 2009)

-500.000

Gemeentelijke structuurvisie (kadernota 2009)

-50.000

Beheer en exploitatie sportaccommodaties (kadernota 2009)

-40.000

IHP Welzijn (kadernota 2009)

-50.000

Schoolvoorziening Dronten West (kadernota 2009)
Nieuwbouw scholen Biddinghuizen (kadernota 2009)
Nieuwbouw sporthal (kadernota 2009)

-430.000
-28.674
-9.000

Automatisering (kadernota 2009)

-150.000

Correctie resultaat 1e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

-324.810
-2.493.734
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Algemene reserve vrij aanwendbaar.

- = voordeel, + = nadeel

Stortingen 2010
Resultaat 1e financiële rapportage 2008 (1e Firap 2008)

660.276

Fasering Onderwijsstation (kadernota 2009)

396.699

Resultaat 2e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

621.288
1.678.263

Onttrekkingen 2010
Egem-I (kadernota 2009 en 1e Firap 2008)

-387.500

Gemeentelijke structuurvisie (kadernota 2009)

-50.000

Beheer en exploitatie sportaccommodaties (kadernota 2009)

-30.000

Schoolvoorziening Dronten West (kadernota 2009)

-225.000

Nieuwbouw scholen Biddinghuizen (kadernota 2009)

-319.238

Nieuwbouw sporthal (kadernota 2009)

-18.000

Automatisering (kadernota 2009)

-150.000

Correctie resultaat 1e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

-660.276
-1.840.014

Stortingen 2011
Fasering Onderwijsstation (kadernota 2009)

91.747

Correctie resultaat 1e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

9.823
101.570

Onttrekkingen 2011
Resultaat 1e financiële rapportage 2008 (1e Firap 2008)
Egem-I (kadernota 2009 en 1e Firap 2008)

-9.823
-108.000

Schoolvoorziening Dronten West (kadernota 2009)

-50.000

Resultaat 2e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

-49.360
-217.183

Stortingen 2012
Correctie resultaat 1e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

288.711
288.711

Onttrekkingen 2012
Resultaat 1e financiële rapportage 2008 (1e Firap 2008)

-288.711

Egem-I (kadernota 2009 en 1e Firap 2008)

-108.000

Fasering Onderwijsstation (kadernota 2009)

-850.935

Resultaat 2e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

-25.296
-1.272.942

Stortingen 2013
Resultaat 1e financiële rapportage 2008 (1e Firap 2008)

735

Resultaat 2e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

366.878
367.613

Onttrekkingen 2013
Egem-I (kadernota 2009 en 1e Firap 2008)

-108.000

Correctie resultaat 1e financiële rapportage 2008 (2e Firap 2008)

-735
-108.735

Stand algemene reserve vrij aanwendbaar per 31-12-2013

8.856.895

Norm algemene reserve vrij (5 procent van exploitatiesaldo = 5 % van € 82.000.000,00)

4.100.000

Te gebruiken

4.756.895

Uit voorstaande opsomming kunnen wij constateren dat er op dit moment een vrije ruimte
van € 4.756.895,00 zonder dat de gemeente geweld doet aan de norm welke gesteld is in de
notitie reserves en voorzieningen. Het betreft hier vrije ruimte welke in beginsel ingezet kan
worden voor eenmalige zaken.
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3. Resultaten uit grondexploitatie
De activiteiten binnen de grondexploitaties verlopen op hoofdlijnen zoals opgenomen in de
begroting 2008 en de Perspectiefnota 2008. Echter de investeringen en opbrengsten in 2008
bereiken niet het niveau zoals opgenomen in de Perspectiefnota. Per saldo verlopen de
mutaties zoals verwacht.
De uitvoering van het grondbeleid wordt hieronder verder toegelicht.
Grondverwervingen
Voor de 1e fase van het plan De Graafschap is de aankoop van 10 ha. van Domeinen dit
voorjaar afgerond. Voor dit najaar staat de aankoop van het hierin gelegen erf met opstallen
gepland. Een voorstel hiervoor zal gelijktijdig met de vaststelling van de grondexploitatie in
procedure worden genomen.
Grondprijzen
De grondprijzen zijn per 1-1-2008 met 2% verhoogd in overeenstemming met de Notitie
grondprijzen 2008. Per 1-1-2009 is het voornemen om de grondprijzen weer met minimaal
2% te verhogen, dan wel met het (hogere) inflatiepercentage.
Grondverkopen
In 2007 bereikte de hoeveelheid verkochte grond een piek. Die piek wordt in 2008 niet
geëvenaard. Hoewel de verkoop in De Gilden in de eerste helft van 2008 nog goed is
verlopen, moet er op basis van mondiale ontwikkelingen rekening mee worden gehouden dat
enkele in voorbereiding zijnde projectmatige woningbouwplannen in De Gilden niet volgens
het gedachte tempo zullen verlopen. Overigens starten ook de komende periode nog
bouwactiviteiten, voor projecten waarvan de woningverkoop de voorbije maanden goed is
verlopen. Enkele projecten zijn inmiddels aangepast aan de gewijzigde marktvraag (bv. van
2^1 kap naar gerijde bouw). Er blijft nog voortdurend vraag naar kavels voor particulier
opdrachtgeverschap. In De Gilden 1e fase zijn alle kavels verkocht, in de 2e fase is nog een
aantal kavels te koop. In 2008 zijn met projectontwikkelaars en makelaars afspraken
gemaakt over extra acquisitie-inspanningen om kavels en woningen verkocht te krijgen. Het
is belangrijk om gezamenlijk voortdurend de vinger aan de pols te houden en waar nodig bij
te sturen. Faseerbaarheid en flexibiliteit zijn kernwaarden. Gezamenlijk hebben we de
website www.degildendronten.nl in het leven geroepen als onderdeel van gezamenlijke
marketingactiviteiten. Ook de woonkrant als onderdeel van de woonbeurs is een gezamenlijk
product. Verwacht wordt dat citymarketing, in combinatie met infrastructurele projecten, op
termijn een structureel positieve uitwerking zullen hebben op de afzet. Maar voor de korte
termijn moet er rekening mee worden gehouden dat ook onze woningmarkt getemperd zal
worden als gevolg van de mondiale economische situatie.
Binnen het wijkontwikkelingsplan De Boeg moet, in afwachting van de afronding van de
bestemmingsplanprocedure, nog 1 appartementengebouw aan De Killick worden gebouwd.
De realisatie van deze bebouwing en het woonrijpmaken van deze wijk lopen hierdoor
aanzienlijke vertraging op.
Na een dip in de verkoop van bedrijventerreinen in 2006/2007 is nu sprake van een
positievere tendens. Inmiddels is er dit jaar 6,1 ha. bij de notaris verkocht en zijn er nog een
aantal transacties in behandeling. De beoogde verkoop in aantal m2, zoals geraamd in de
Perspectiefnota grondexploitaties 2008, zal naar verwachting dit jaar worden gehaald.
Voor wat betreft de kantoorvestigingen is de verwachting dat de in 2007 in gebruik genomen
en de nog in aanbouw zijnde kantoorpanden aan de spoorzone in Business-zone Delta een
aantrekkende werking zullen hebben.
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Boekwaarden
Met name door de verkoop van de kavels in De Gilden en bedrijventerreinen zal de
boekwaarde dit jaar gunstig worden beïnvloed. Hiertegenover staan de investeringen in
kader van grondverwervingen, voorbereiding- en uitvoeringskosten, rentelasten en de
afdracht aan de Bestemmingsreserve Meerpaal (Fonds bovenwijkse voorzieningen). Bij het
opstellen van de jaarrekening zal blijken met welk bedrag dit jaar de boekwaarde per saldo
zal afnemen.
Exploitatieopzetten
Naar verwachting zal begin volgend jaar de grondexploitatie van De Graafschap aan de
gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.
Prognose grondexploitatieresultaten 2008 / Resultaatneming in 2008
In de Perspectiefnota 2008 zijn van alle in exploitatie genomen gronden de resultaten
berekend per 1-1-2008. Naast de getroffen voorzieningen voor verliesgevende plannen zijn
specifieke risico’s benoemd.
Slechts één plan is in een dusdanig vergevorderd stadium dat tot (voorlopige) afwikkeling
kan worden overgegaan. Dit betreft het plan De Munten III waar alle kavels verkocht zijn en
de terreinafwerking nagenoeg gereed is. Het grootste deel van het positieve
exploitatieresultaat van € 1,9 mln. kan worden genomen.
Verwacht werd ook dat het plan De Tas dit jaar kon worden afgewikkeld
Omdat nog geen 90% van de kosten is uitgegeven wordt de afwikkeling doorgeschoven naar
2009.
Voor het onderdeel Overige gronden te maken planontwikkelingskosten worden bijgeboekt
op de boekwaarden. De hiervoor benodigde voorbereidingskredieten zijn / zullen worden
aangevraagd.
Dit zal ook aan de orde komen in Nota kaders voor de grondexploitaties. Deze procedure zal
worden afgestemd met die voor de jaarrekening.
Weerstandsvermogen
Per saldo kan rekening worden gehouden met een positief resultaat op de grondexploitaties
in 2008.
Omdat dit in het kader van planafwikkelingen / winst- en verliesnemingen op hoofdlijnen in
de Perspectiefnota grondexploitaties per 1-1-2008 was voorzien zal het
weerstandsvermogen hierdoor geen mutaties ondervinden.
Door het vaststellen van eerder genoemde grondexploitatie voor De Graafschap zal het
weerstandsvermogen positief worden beïnvloed.
Bij het opstellen van de jaarrekening zal blijken in welke mate het weerstandsvermogen door
andere / nieuwe oorzaken wordt beïnvloed.
Bij de jaarrekening zullen wij u nader en gedetailleerder rapporteren
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4. Monitor taakstellingen gemeente
Bij de vaststelling van het collegeprogramma 2006-2010 en de programmabegroting 20072011 zijn de taakstellingen herzien en bijgesteld naar een reëel niveau. De monitoring voor
het realiseren van de taakstellingen is ondergebracht bij het project Sluitende Meerjaren
Begroting (SMB). Binnen het project wordt de voortgang van de taakstellingen maandelijks
gemonitoord. De nieuw te realiseren taakstellingen per 1 januari 2008 waren:
Bedragen x € 1.000,-Omschrijving

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Bestaand beleid :
Taakstelling Meerpaal

136

136

136

136

136

136

2
3

Nieuwe c.q. aangepaste taakstellingen :
Centrale inkoopfunctie (incl. wegen)
Bedrijfsvoering

210
250

260
400

337
500

337
500

337
500

337
500

Totaal te realiseren taakstellingen

596

796

973

973

973

973

Inclusief de besluitvorming in deze financiële rapportage is de stand eind 2008:
Bedragen x € 1.000,-Omschrijving

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Bestaand beleid:
Taakstelling Meerpaal

0

136

136

136

136

136

2
3

Nieuwe c.q. aangepaste taakstellingen:
Centrale inkoopfunctie (incl. wegen)
Bedrijfsvoering

0
0

81
34

158
134

174
188

174
242

174
355

Totaal te realiseren taakstellingen

0

251

428

498

552

665

Taakstelling De Meerpaal
In de begroting is sprake van een bezuinigingstaakstelling van € 136.000,00 op verschillende
onderdelen van De Meerpaal. In het jaar 2008 wordt deze taakstelling niet gerealiseerd. Dit
betekent een éénmalig nadeel van € 136.000,00. Wel is er in 2008 een incidenteel voordeel
gerealiseerd door de terugvordering op de subsidie 2007 van € 180.000,00, zie programma
10. Voor 2009 is het streven om de beoogde taakstelling te halen, vanaf 2010 zal deze
taakstelling structureel zijn ingevuld.
Voor een verdere inhoudelijke toelichting op bovenstaande verwijzen wij u naar de
uitgebreide voortgangsrapportage over het project SMB die begin december 2008 aan uw
raad zal worden voorgelegd.
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Stand 2e financiële rapportage 2008
omschrijving

- = voordeel, + = nadeel
2009
2010
2011

2008

2012

2013

Wethouder

Afdeling

0

0

0

0

0

0

- amendement 0: aanpassing percentage inflatiecorrectie (van 2,75% naar 3,5%) voorzieningen

0

161.792

161.792

161.792

161.792

161.792

- amendement 2: € 35.000,00 bezuinigen op onderhoud openbare ruimte

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

0

-324.810

-660.276

9.823

288.711

-735

4.070

3.816

8.695

9.843

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge CD

0

0

0

-4.050

-8.100

-129.150 Mr. A.B.L. de Jonge CD

Secretarieleges burgerzaken

-100.000

0

0

0

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge PSZ

Citymarketing

-107.000

0

0

0

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge O&A

107.000

0

0

0

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge O&A

7.500 Mr. A.B.L. de Jonge VHV

Begrotingsstand na 1e Financiële rapportage en Programmabegroting 2009-2013
Amendementen behandeling programmabegroting 2009 - 2013

- amendement 3: vrijvallen stelpost structureel onvoorzien tbv herbenoeming
Correctie mutaties algemene reserve om structurele beeld te bepalen
(sluitend maken begrotingstand 1e financiële rapportage 2008, zie pagina 29 van de 1e financiële
rapportage)
Autonome ontwikkelingen financiële rapportage 2008:
Programma 0 Algemeen bestuur
Benoeming B. Braaksma als (tijdelijk) Wethouder
Inrichting EGEM-I

Lagere bijdrage grondexploitatie voor citymarketing
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Vergunningen openbare orde en veiligheid

-500

7.500

7.500

7.500

7.500

Verslavingspreventie

0

10.000

10.000

10.000

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge MO

Dekking: bestemmingsreserve WMO

0

-10.000

-10.000

-10.000

0

0

-40.000

40.000

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

22.950

0

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

H.A. Langeweg

MO

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Gedigitaliseerd gemeentelijk kabelnet
Onderhoud bruggen
Dekking: voorziening onderhoud bruggen

-22.950

0

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

Bermversteviging

-17.000

17.000

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

Vorming bestemmingsreserve Bermversteviging
Onderhoud Het Gangboord
Lagere onttrekking voorziening onderhoud wegen

17.000

-17.000

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

-146.000

146.000

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

146.000

-146.000

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

Onkruidbestrijding

17.000

17.000

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

Gladheidbestrijding

-10.000

0

0

0

0

0

B. Braaksma

WB

Vertraging geplande projecten

-25.000

25.000

0

0

0

0

H. Koning

RIB

Lagere provinciale subsidie
Invaliden parkeerkaart

12.500

-12.500

0

0

0

0

H. Koning

RIB

-12.000

0

0

0

0

0

B. Braaksma

VHV

-18.000

0

0

0

0

0

H. Koning

REO

Programma 3 Economische zaken
Opstartbijdrage informatiecentrum De Fazant

Stand 2e financiële rapportage 2008
omschrijving

- = voordeel, + = nadeel
2009
2010
2011

2008

2012

2013

Wethouder

Afdeling

Programma 4 Onderwijs
Leerplicht
Storting voorziening RMC
Bijstelling ramingen voor en vroegschoolse educatie

-40.660

0

0

0

0

0

F.M. van As

MO

40.660

0

0

0

0

0

F.M. van As

MO

0

0

0

0

0

0

F.M. van As

MO

53.612

53.612

53.612

53.612

53.612

53.612

F.M. van As

MO

-46.012

-46.012

-46.012

-46.012

-46.012

-46.012

F.M. van As

MO

0

0

0

0

0

0

F.M. van As

MO

-6.400

0

0

0

0

0

B. Braaksma

RIB

Werkdeel WWB

550.741

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

PSZ

Dekking: hogere doeluitkering

-14.304

Samenwerkingsverband weer samen naar school
Vervallen storting best.res WSNS
Bijstelling ramingen voor basis educatie
Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn
Hogere houtopbrengsten Dorpsbossen
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Dekking: Voorziening WWB
Doeluitkering WWB inkomensdeel
Dekking: bestemmingsreserve WWB
Kwijtschelding minimabeleid

H.A. Langeweg

-536.437

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

PSZ

22.084

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

PSZ

-22.084

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

PSZ

69.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

H.A. Langeweg

PSZ

Verhaal bijzondere bijstand

-22.000

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

PSZ

WMO woningaanpassing en vervoer

250.000

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

PSZ

Dekking bestemmingsreserve WMO

-250.000

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

PSZ

Dubbele verwerking automatiseringsbudget WMO

-39.045

-39.045

-39.045

-39.045

-39.045

-39.045

H.A. Langeweg

MO

Terugvordering subsidie Kinderopvang

-20.000

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

MO

0

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

MO
MO

Bijstelling ramingen Wet Inburgering
Bijstelling raming sociale werkvoorziening
Afrekening 2006 Wet Inburgering Nieuwkomers
Storting voorziening WIN

0

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

-45.500

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

MO

45.500

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

MO

MO

Programma 7 Volksgezondheid
Bijstelling raming Centra Jeugd en Gezin

0

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

-15.000

0

0

0

0

0

B. Braaksma

WB

96.443

0

0

0

0

0

B. Braaksma

WB

Opbrengst dwangsommen

28.000

-28.000

0

0

0

0

F.M. van As

VHV

Inhuur budget constructeur

-70.000

70.000

0

0

0

0

F.M. van As

VHV

Uitvoering PUEV taken

-4.480

0

0

4.480

0

0

F.M. van As

VHV

Kosten bergen woonark

11.000

0

0

0

0

0

F.M. van As

VHV

Inhuur begraafplaats
Inkomsten Begraafrechten en leges begraafplaats

Stand 2e financiële rapportage 2008
omschrijving
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Vorming voorziening sanering erfpachtperceel Industrieweg 42
Aandeel sanering nieuwe erfpachter
Verhoging erfpachtcanon
Inhaalslag bestemmingsplannen

- = voordeel, + = nadeel
2009
2010
2011

2008

2012

2013

Wethouder

Afdeling
REO

65.000

0

0

0

0

0

F.M. van As

-27.500

0

0

0

0

0

F.M. van As

REO

0

-2.935

-2.935

-2.935

-2.935

-2.935

F.M. van As

REO
REO

40.360

0

0

0

0

0

H. Koning

Dekking: bestemmingsreserve bestemmingsplannen

-40.360

0

0

0

0

0

H. Koning

REO

Uitkering a.g.v. liquidatie openbaar lichaam bouwsubsidiëring Flevoland

197.000

10.000

0

0

-1.280

13.000

H. Koning

REO

Heffing en invordering gemeentelijke belastingen

-45.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

F.M. van As

Onroerende zaakbelastingen

-48.000

0

0

0

0

0

F.M. van As

CD

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

F.M. van As

CD
CD

Programma 9 Algemeen

Afhandeling bezwaarschriften Wet Onroerende zaken
Ontwikkelingen 2008 BCF/BTW
Dekking: bestemmingsreserve BCF
Opschonen stelposten
Uitgaven tbv taakstelling bedrijfsvoering

CD

89.302

0

0

0

0

0

F.M. van As

-89.302

0

0

0

0

0

F.M. van As

CD

-408.036

100.727

0

0

0

0

F.M. van As

CD

300.000

0

0

0

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge CD

-300.000

0

0

0

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge CD

Stelposten voorzieningsniveau Biddinghuizen en Swifterbant

-144.404

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

MO

Subsidie 2007 De Meerpaal

-180.000

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

MO

136.000

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

MO

-115.193

-893.010

-571.619

-572.648

-855.947

-851.905

F.M. van As

CD

91.484

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

Dekking: 3e tranche bestemmingsreserve taakstelling bedrijfsvoering
Programma 10 Accommodatiebeleid

Monitor taakstellingen
Taakstellingen De Meerpaal
Algemene dekkingsmiddelen
Budgettaire effecten septembercirculaire Algemene Uitkering
Armoedebestrijding
Dekking: Integratie-uitkering armoedebestrijding
Additioneel dividend NUON over 2007
Hondenbelasting

-91.484

0

0

0

0

0

H.A. Langeweg

-163.655

0

0

0

0

0

F.M. van As

CD

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

F.M. van As

CD

Paragraaf Bedrijfsvoering
Kosten gemeentehuis en De Reest

19.750

0

0

0

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge O&A

Afschrijvingen 2008 op investeringen

-125.000

0

0

0

0

0

F.M. van As

CD

Renteontwikkelingen 2008
Tekort afdeling PSZ

-246.000

0

0

0

0

0

F.M. van As

CD

145.000

0

0

0

0

0 Mr. A.B.L. de Jonge PSZ

-1.088.850

-1.089.865

-1.321.288

-650.640

-674.704

Totaal autonome ontwikkelingen 2e financiële rapportage 2008: (incl amendementen)

-1.066.878

Stand 2e financiële rapportage 2008
omschrijving

- = voordeel, + = nadeel
2009
2010
2011

2008

2012

2013

Wethouder

Dekkingsvoorstel
Creëren stelpost invulling speerpunten van beleid (structurele ruimte)

0

0

700.000

700.000

700.000

700.000

1.088.850

1.089.865

621.288

0

0

366.878

Ontrekking algemene reserve vrij aanwendbaar (om begroting sluitend te maken)

0

0

-49.360

-25.296

0

Nieuw begrotingssaldo 2008 - 2013 na dekkingsvoorstel

0

0

0

0

0

Storting algemene reserve vrij aanwendbaar (om begroting sluitend te maken)

Algemene reserve vrij aanwendbaar:
Stand reserve na verwerking mutaties 1e Financiële rapportage en Programmabegroting 2009-2013

6.451.957

Mutaties algemene reserve vrij aanwendbaar n.a.v. 2e Financiële rapportage:
- jaarschijf 2008

1.088.850

- jaarschijf 2009

765.055

- jaarschijf 2010

-38.988

- jaarschijf 2011

-39.537

- jaarschijf 2012

263.415

- jaarschijf 2013

366.143
2.404.938

Nieuwe stand algemene reserve vrij aanwendbaar incl. mutaties 2e Financiële rapportage

8.856.895

Norm algemene reserve vrij (5 procent van exploitatiesaldo = 5% van € 82.000.000,--)

4.100.000

Te gebruiken

4.756.895

0

Afdeling

