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Voorstel: 

1. De tweede bestuursrapportage 2017 inclusief de 

autonome ontwikkelingen 2017-2021 vaststellen 

2. De 8° wijziging van de programmabegroting 2017 

vaststellen 

3. Het positieve saldo van de autonome ontwikke- 

lingen 2017 toevoegen aan de Algemene reserve     

Argumenten 

1.1 Op grond van de Financiële verordening Hof van 

Twente wordt twee keer per jaar een bestuursrappor- 

tage opgesteld voor de gemeenteraad, waarin het 

college rapporteert over de uitvoering van de lopende 

begroting en de financiële stand van zaken van het 

lopende begrotingsjaar. Na de Inleiding hebben wij een 

korte toelichting op de bereikte resultaten en de 

ontwikkelingen in de planning opgenomen. De 

rapportage op de Beleidsagenda in de vorm van de u 

bekende kleurentabel is op de pagina’s daarna te 

vinden. Vervolgens zijn de grootste wijzigingen van de 

begroting ten gevolge van autonome ontwikkelingen 

inclusief de toelichting op de daaropvolgende pagina's 

te vinden. Tenslotte zijn de rapportages op de 

bestuurlijke projecten opgenomen. 

2.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt 

verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en 

leidt tot wijziging van programmabegroting 2017. 

Onderdeel van de 2° Berap is de rapportage op 

autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen 

worden waar mogelijk door bijstellingen van de 

budgetten binnen het programma opgelost. Veel 

wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. Deze 

zijn (voor zover niet bestuurlijk relevant) niet in deze 

bestuursrapportage vermeld, maar wel opgenomen in 

de ter inzage liggende 8° wijziging van de programma- 

begroting 2017. 

Vermeldenswaardig is dat deze bestuursrapportage 

met name een structureel positief effect heeft vanwege 

het eerder aan de gemeenteraad bij raadsbrief gemelde 

effect van de mei-circulaire 2017. Bovendien zijn de 

toen en nu gemelde mutaties op Sociaal Domein 

budgettair neutraal in deze rapportage verwerkt. Dat wil 

zeggen dat tegenover het tekort op het Sociaal Domein 

een stelpost is opgenomen. 



In de Programmabegroting 2018 worden voorstellen 

voor invulling van die stelpost gedaan. Daarnaast zijn er 

meerkosten vanwege vorming Omgevingsdienst 

Twente en in verband met wijzigingen vereisten 

Milieueffectrapportages (MER) en diverse kleinere 

mutaties. 

U stelt de wijzigingen op programma-niveau vast. 

Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de 

begroting mogelijk door het college. 

3.1 De saldi van bestuursrapportages worden 

verrekend met de Algemene reserve. Per saldo geeft 

de 2° berap voor het dienstjaar 2017 een positief saldo 

van € 874.400. Wij stellen voor dit toe te voegen aan de 

Algemene Reserve. De budgettaire effecten voor de 

daarop volgende jaren zijn verwerkt in het budgettair 

perspectief zoals dat is opgenomen in de Programma- 

begroting 2018-2021. 

Risico’s 

Door dit voorstel worden de risico's in financiële zin 

beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotings- 

evenwicht dreigen te verstoren aan u worden gemeld 

en van maatregelen worden voorzien. 

De 2° berap 2017 heeft betrekking op de periode van 

mei tot en met augustus 2017 van dit jaar. De 

septembercirculaire is inmiddels ook verschenen. De 

septembercirculaire zal een effect hebben op de 

uitkering van het Rijk. U wordt hierover geïnformeerd in 

een afzonderlijke raadsmemo. 

Alternatieven 

Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend 

alternatief, tenzij er voor gekozen wordt op dit moment 

aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. 

aanvullende uitgaven op te nemen. 

Uitvoering 

Na vaststelling van deze 2° berap 2017 en de 

bijbehorende begrotingswijziging zijn de budgetten 

aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering 

aan te geven. 
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