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4 wijziging Beleidsbegroting 2012.

AGENDANUMMER

E1

BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

diversen

REDEN VAN AANBIEDING

Aanpassing Beleidsbegroting 2012

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

In de 4e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële
gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2012.
Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel
aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Conform verzoek van de raad is als
bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserves.
Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging
verwerkt, die overigens in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen
naar de financiële aspecten in het raadsvoorstel.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

n.v.t.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:
vast te stellen de 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2012

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

- overzicht mutaties reserves in relatie met weerstandsvermogen
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4e wijziging Beleidsbegroting 2012.

AANLEIDING EN DOEL

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2012 alsmede enkele
technische aanpassingen en correcties.
OVERWEGINGEN

In de 4e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële
gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2012.
Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel
aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Conform verzoek van de raad is als
bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserves.
Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging
verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de
financiële aspecten in het raadsvoorstel.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Hoofdfunctie

Product

1

140.5

5

6

560.1

611.5

Omschrijving
sectorbesl. 10-8-11: in kader van uitvoering versoberingsvoorstellen 2011/2012 (F37,F39 en F40) hebben in
bedrijfsvoering sector BVL mutaties plaatsgevonden.
Hierdoor beoogde financiële resultaat gerealiseerd. Zie ook
hfnc. 7 producten 723.8/9 en hfnc. 9 product 922.5)

Reg.nr.
adm

Lasten

(x 1.000)

Baten

(x 1.000)

-23

0

totaal hoofdfunctie 1 excl. reserves

-23

rb 20-12-11: de raad stelde uit beschikbare ISV-gelden een
krediet beschikbaar van 120.000,- t.b.v. planvoorbereiding
Twickeler Grensweg. E.e.a. wordt verrekend via
decentralisatie-uitkering. Met deze aanpassing verwerkt in
Beleidsbegroting 2012 (zie ook hfnc. 9 product 980.0)

120

totaal hoofdfunctie 5 excl. reserves

120

0

79

79

79

79

b&w 3-1-12: in 3e wijz. Beleidsbegroting 2012 is
abusievelijk uitgegaan van subsidie Creatieve Fabriek van
471.429,- met provinciale bijdrage van 221.429,-. De
werkelijke subsidie bedraagt echter 550.000,- en de
provinciale bijdrage 300.000,-. Lasten en baten dienen
derhalve met 78.571,- bij geraamd te worden. Verloopt
budgettair neutraal.
totaal hoofdfunctie 6 excl. reserves

11G200951

7

723.8/9

sectorbesl. 10-8-11: in kader van uitvoering versoberingsvoorstellen 2011/2012 (F37,F39 en F40) hebben in
bedrijfsvoering sector BVL mutaties plaatsgevonden.
Hierdoor beoogde financiële resultaat gerealiseerd. Zie ook
hfnc. 1 product 140.5 en hfnc. 9 product 922.5)

adm

totaal hoofdfunctie 7 excl. reserves

8

830.1

rb 21-2-12: instemmen met gewijzigde samenwerkingsovereenkomst plan Buren, een bedrag van 2.588.241,- af te
boeken en dit ten laste te brengen van de reserve
grondbedrijf (zie hfnc. 9 product 980.9)

-71

12G200018

totaal hoofdfunctie 8 excl. reserves

9

922.5

sectorbesl. 10-8-11: in kader van uitvoering versoberingsvoorstellen 2011/2012 (F37,F39 en F40) hebben in
bedrijfsvoering sector BVL mutaties plaatsgevonden.
Hierdoor beoogde financiële resultaat gerealiseerd. Zie ook
hfnc. 1 product 140.5 en hfnc. 7 producten 723.8/9)

adm

980.0

rb 20-12-11: de raad stelde uit beschikbare ISV-gelden een
krediet beschikbaar van 120.000,- t.b.v. planvoorbereiding
Twickeler Grensweg. E.e.a. wordt verrekend via Reserve
decentralisatie-uitkering. Met deze aanpassing verwerkt in
Beleidsbegroting 2012 (zie ook hfnc. 5 product 560.1)

980.9

rb 21-2-12: instemmen met gewijzigde samenwerkingsovereenkomst plan Buren, een bedrag van 2.588.241,- af te
boeken en dit ten laste te brengen van de reserve
grondbedrijf (zie ook hfnc. 8 product 830.1)
totaal hoofdfunctie 9 reserves

n.v.t.

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

n.v.t.
VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:
vast te stellen de 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2012

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

0

94

94

0
120

12G200018

2.588

0

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

0

2.588

2.588

totaal hoofdfunctie 9 excl. reserves
9

-71

2.708

