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Bestuursvoorstel

Onderwerp 2e begrotingswijziging 2019 

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2019. De 

2e begrotingswijziging 2019 is qua saldo neutraal. De 

algemene gemeentelijke bijdrage 2019 wordt niet 

gewijzigd. De gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg 

2019 wordt met € 15.000 verhoogd op basis van de 2e 

bestuursrapportage 2018. 

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

-

Portefeuillehouder bestuur R.J. van der Zwaag

Bijlagen 2e begrotingswijziging 2019 

1. Samenvatting

De programmabegroting 2019 is opgesteld in april 2018. Onder andere vanuit het oogpunt van 

een adequaat (intern) budgetbeheer wordt voorgesteld de begroting 2019 te wijzigen. In deze 

2e begrotingswijziging 2019 worden de volgende mutaties verwerkt:

 

1. De structurele effecten van de 1 en 2e Bestuursrapportage 2018;

2. Het verdelen van de looncompensatie 2019 over de programma’s;

3. De doorschuif naar 2019 van investeringsbudgetten naar aanleiding van de concept-

jaarstukken 2018 plus overige mutaties op de investeringen;

4. De doorschuif naar 2019 van projectbudgetten die ten laste van de 

bestemmingsreserves worden uitgevoerd;

De 2e begrotingswijziging 2019 is qua saldo neutraal. De algemene gemeentelijke bijdrage 2019 

wordt niet gewijzigd. De gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg 2019 wordt met € 15.000 

verhoogd op basis van de 2e bestuursrapportage 2018. Hierin staat het volgende:

“In het AB van 12 november 2017 is besloten om een structurele piketfunctie 

communicatieadviseur CoPI in te stellen. Vanaf mei 2018 is deze functie ingevuld door middel 

van het inhuren van een derde partij. Voor 2018 wordt dit gedekt uit andere meevallers binnen 

het programma Bevolkingszorg. Vanaf 2019 zal hiervoor de gemeentelijke bijdrage worden 

verhoogd met € 15.000.”

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2013 is van toepassing op de vaststelling 

van de begroting. In dit artikel is opgenomen dat het Algemeen Bestuur mag besluiten tot 

wijziging van de begroting, tenzij de voorgestelde wijziging leidt tot een verhoging van de 

bijdrage van de deelnemende gemeenten. 
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De 2e begrotingswijziging 2019 is qua saldo neutraal. De algememe gemeentelijke bijdrage 2019 

wordt niet gewijzigd, wel de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg. De raden van de 

deelnemende gemeenten worden daarom (overeenkomstig artikel 28 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen) in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te 

brengen. 

Met de nieuwe ‘good governance’ spelregels nemen de deelnemende gemeenten het 

standpunt in dat voor begrotingswijzigingen waarin reserves worden aangewend zij ook in de 

gelegenheid gesteld moeten worden hun zienswijze naar voren te brengen. Dat is hier ook het 

geval. De doorschuif naar 2019 van projectbudgetten uit 2018, die ten laste van de 

bestemmingsreserves worden uitgevoerd, is opgenomen in deze 2e begrotingswijziging 2019. 

De 2e begrotingswijziging 2019 gaat voor een groot deel over het doorschuiven van budgetten 

op basis van de jaarstukken 2018. In de AB-vergadering van 11 april 2019 staat behandeling van 

de jaarstukken 2018 geagendeerd. De 2e begrotingswijziging 2019 kan vervolgens samen met de 

jaarstukken 2018 naar de gemeenten worden gestuurd, waarbij de gemeenten hun zienswijze 

kunnen geven over de 2e begrotingswijziging 2019 en de jaarstukken 2018 ter informatie 

worden aangeboden. 

Behandeling van deze 2e begrotingswijziging 2019 kan dan vervolgens plaatsvinden in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019. 

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, 

exploitatielasten en 

kapitaallasten)

Begroting 2019

De omvang van de programma’s (lasten) neemt toe met 

€ 803.789

Investeringen

De omvang van de investeringen (lasten) neemt toe met 

€ 2.577.194. Het gaat vooral om een doorschuif van geplande 

investeringen uit 2018 naar aanleiding van de concept-jaarstukken 

2018 plus andere mutaties naar aanleiding van de concept-

jaarstukken 2018.

Dekking uit Taakstellingen ( = verlaging van de lasten)

De structurele effecten van de 1e en 2e bestuursrapportage 2018 zijn 

verwerkt in deze 2e begrotingswijziging 2019. Voor een toelichting 

op de mutaties wordt verwezen naar beide bestuursrapportages. 

Tegenover het nadeel in deze rapportages is in 2019 een taakstelling 

opgenomen van € 171.855.

De taakstelling op de formatie is toegenomen met € 68.250.

Hogere baten

De baten zijn toegenomen met € 178.875. Het betreft mutaties uit 

de 1e en 2e bestuursrapportage 2018 en bestaan uit een 

(structurele) verhoging van de BDUR met € 108.975, een 

(structurele) verhoging van de gemeentelijk bijdrage Bevolkingszorg 

met € 15.000, (incidentele) detacheringsopbrengsten van € 35.500 

en overige, kleinere (structurele) opbrengsten voor een bedrag van 
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€ 19.400.

Onttrekkingen aan de reserves

De onttrekkingen aan de reserves (baten) nemen toe met 

€ 404.914. Het gaat vooral om een doorschuif van geplande 

projecten uit 2018 naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2018.

Investeringen

Het doorschuiven van investeringsbudgetten heeft met name 

betrekking op investeringen waarvan de procedure al in gang is 

gezet, maar die nog niet volledig zijn uitgevoerd. Een deel van de 

investeringen zijn al in 2018 gestart, denk aan het chassis van de 

tankautospuiten terwijl de opbouw zal plaats vinden in 2019.

In het eerste jaar na ingebruikname van een actief (1e jaar van 

afschrijving) wordt 100% van de afschrijving berekend. De 

kapitaallasten van de investeringen zijn opgenomen in de begroting 

2020 en bijbehorende meerjarenraming. In de 1e 

bestuursrapportage 2019 zullen de (incidenteel) lagere 

kapitaallasten in 2019 in beeld gebracht worden als gevolg van het 

doorschuiven van investeringsbudgetten van 2018 naar 2019.

4. Consequenties

Operationele 

consequenties:

Geen operationele consequenties

Consequenties voor 

gemeenten: 

Verhoging van de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg met 

€ 15.000 op basis van de 2e bestuursrapportage 2018.

Bijdrage Bevolkingszorg

Gemeente

Bijdrage 

Bevolkingszorg 

2019 oud

Bijdrage 

Bevolkingszorg 

2019 nieuw

 Verhoging in 

2019 

Borsele 9.751 10.643 892

Goes 15.875 17.327 1.452

Hulst 11.881 12.968 1.087

Kapelle 5.331 5.819 488

Middelburg 20.539 22.418 1.879

Noord-Beveland 3.235 3.531 296

Reimerswaal 9.332 10.186 854

Schouwen-Duiveland 14.685 16.028 1.343

Sluis 10.272 11.212 940

Terneuzen 23.538 25.691 2.153

Tholen 10.982 11.987 1.004

Veere 9.443 10.306 864

Vlissingen 19.135 20.886 1.750

 Totaal 164.000 179.000 15.000
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5. Communicatie

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing.

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing.

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Positief advies.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen.
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