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VOORSTEL  

 
RRRRegistratieegistratieegistratieegistratienummer:nummer:nummer:nummer:    1154132 
Bijlage(n)Bijlage(n)Bijlage(n)Bijlage(n)    1 
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Bestuursrapportage 2014  
 

Middenbeemster, 21 oktober 2014 
 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstelling    

De P&C cyclus voorziet erin dat jaarlijks aan de gemeenteraad een bestuursrapportage wordt 

aangeboden.  

Deze rapportage is tevens een voorstel tot een wijziging van de begroting. 

 

De bestuursrapportage 2014 (berap) wordt u hierbij aangeboden. 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

De berap is gebaseerd op de stand van zaken en verwachte ontwikkelingen per 1 oktober 2014.  

Op basis van de op die datum bekende gegevens en verwachte ontwikkelingen tot eind van dit jaar, zijn 

de cijfers doorgerekend naar de stand per 31 december 2014.  

 

Het uitgangspunt in de berap is de primitieve begroting, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 12 

november 2013. Vervolgens zijn in de berap alle afwijkingen opgenomen die voorzien worden.  

Het betreft wijzigingen: 

• overheveling van een drietal budgetten uit 2013 (zie jaarrekening 2013); 

• voortkomend uit het meerjarenperspectief 2015-2018; 

• mutaties met betrekking tot het lopende begrotingsjaar 2014 (begrotingswijziging 1 t/m 4). 

 

Afwijkingen die tevens betrekking hebben op jaren na 2014, zijn reeds opgenomen in de 

programmabegroting 2015.  

 

De berap geeft een verslechtering van het resultaat 2014 van € 70.504 aan.  

Het resultaat is als volgt: 

 

Stand primitieve begroting € 147.686 

Totaal bijstellingen berap 2014 €   70.504 -/- 

Financiële ontwikkeling./begrotingssaldo 2014Financiële ontwikkeling./begrotingssaldo 2014Financiële ontwikkeling./begrotingssaldo 2014Financiële ontwikkeling./begrotingssaldo 2014    €   77.182€   77.182€   77.182€   77.182    

Incidentele onttrekkingen € 548.400 -/- 

Financieel/rekeningresultaaFinancieel/rekeningresultaaFinancieel/rekeningresultaaFinancieel/rekeningresultaat 2014t 2014t 2014t 2014    € 471.258 € 471.258 € 471.258 € 471.258 ----////----    

 

In afwijking op voorgaande jaren is in de berap, naast het begrotingssaldo 2014, voor de volledigheid 

tevens een rekeningresultaat 2014 opgenomen. Dit betreft het begrotingssaldo inclusief de 

incidentele ontwikkelingen.  
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Meetbare dMeetbare dMeetbare dMeetbare doelstellingoelstellingoelstellingoelstelling    

- 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

- 

 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

- 

 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

• In te stemmen met de berap over de uitvoering van de programmabegroting 2014. 

• De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2014 vast te stellen, 

conform het totaaloverzicht in de bijlage (bladzijde 25 van de berap). 

• De mutaties op reserves conform het overzicht in de berap op bladzijde 20 vast te stellen. 

• In te stemmen met de vrijval van de bestemmingsreserves onderzoek dorpshuis/wijkcentrum 

Middenbeemster. 

• In te stemmen met het krediet van € 20.000 voor uitbreiding van de urnenmuur begraafplaats 

Middenbeemster en dit te dekken uit de stelpost investeringsbudget openbare ruimte. 

• De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor € 70.504 vast te 

stellen. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie/Participatie/Participatie/Participatie/Participatie    

- 
 


