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gemeente Bronckhorst
Raadsbesluit
Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00308/14
De raad van de gemeente Bronckhorst;
gelezen het voorstel van het college van b en

W

van 16 november 2017;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit:
Het raadsbesluit over de programmabegroting 2018 2021 Bronckhorst van 2 november
2017, nummer Z88873/Raad-00267/4 in te trekken;
De resultaten voor de jaarschijf 2018 van de beleidsbegroting (hoofdstuk 2 programmabegroting) vast te stellen;
De jaarlijkse budgetten, investeringen en projectvoorstellen voor de jaarschijf 2018 van de
financiele begroting (hoofdstuk 3 programmabegroting) vast te stellen;
Een project in 2018 (amendement
toe te voegen luidende:
Capaciteit beschikbaar te stellen voor het project Woningen voor Jongeren, als regisseur
van de verschillende pilots en als verbinder tussen jongeren en gemeente.
Deze capaciteit richt zich op de inrichting van een speciaal meldpunt waar alle inwoners
terecht kunnen voor huisvestingvraagstukken.
Versneld onderzoek te doen, met speciale aandacht voorjongeren, naar mogelijke
locaties voor woningbouw, mogelijkheden in de huursector, mogelijkheden voor Collectief
Particulier opdrachtgeverschap etcetera.
Het project te dekken uit een deel van het overschot in de begroting 2018-2021.
De investeringen voor ledlampen in de jaren 2019, 2020 en 2021 naar voren te halen naar
2018, met eventuele uitloop in 2019 en de uitvoering in een keer te laten plaatsvinden
(amendement
Een project in 2018 (amendement
toe te voegen luidende:
2018
te
beschikbaar
maken
voor het project Klimaatadaptatie en circulaire
Capaciteit in
economie.
Het project te dekken uit een deel van het overschot in de begroting 2018-2021.
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Het college te autoriseren voor de volgende baten en lasten 2018:

O

1A Vitale inwoners en samenleving
1B Toegang tot passende voorzieningen
1C individuele voorzieningen
Programma 1 Zorg en ondersteuning
2A Passend wonen
2B Aantrekkelijke leefomge\/ing
Programma 2 Wonen en leefomgeving
3A Economie
3B Duurzaamheid
en ontwikkeling
Programma 3 Bedrijvigheid
4A Besturen
Programma 4 Bestuur

saldo

6.421
6.421

saldo

5.963
6.595

saldo

3.701
4.062

saldo

-2.819
-1.211
-26.982

-31.012'
-1.136
-21.732

-22.868'
-945
-3.905

4.851'

-2.819
-1.211
-20.561
-24.591

-sos
-15.769
-16.273

-sas
-204

-3.289

-788
~2.sso

-3.289

-2.650

Dekkingsmiddelen
Overhead

55.073

-3.008
844

52.066
-8.493

Saldo van baten en lasten

73.142

-73.872

-729

Onttrekkingen aan reserves
Toevoeging aan de resen/es
Saldo

onttrekkingen

toevoegingen

aan reserves

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van
23 november 2017,
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Kenmerk

Z88873/Raad-00308

Spekschoor

Portefeuillehouder
Onderwerp

Gecorrigeerd raadsbesluit Programmabegroting 2018
Bronckhorst

2021

Inleiding
Op 2 november hebt u de programmabegroting 2018 2021 besproken, vastgesteld en
geamendeerd.
Bij het opnemen van de aangenomen amendementen voor de programmabegroting 2018
2021 in het raadsbesluit hebben we geconstateerd dat de uitkomst in de tabel onder
beslispunt 3 (de autorisatie van de deelprogrammabudgetten aan het college) niet de juiste
waarde bevatte. Het gaf als begrotingssaldo voor 2018 6 3.000 in plaats van 48.000.
Het verschil komt voort uit de financiële ven/verking van de de lasten voor de hal in het
45.000). Dit is geen eenmalige uitgave binnen deelprogramma 4A
gemeentehuis
Besturen, maar een investering (met lagere kapitaallasten).
Met dit voorstel brengen we het raadsbesluit over de programmabegroting 2018 2021
Bronckhorst in overeenstemming met de programmabegroting 2018 2021 (beslispunt
aangevuld met de aangenomen amendementen.

Voorstel
Een gecorrigeerd raadsbesluit voor de programmabegroting 2018
met daarin de juiste autorisatietabel 2018.

2021 vast te stellen

Afstemming
De toezichthouder (provincie) hebben we geïnformeerd over de latere toezending van het
raadsbesluit. De provincie is akkoord met de aanpak.

Beoogd effect
Juiste weergave van raadsbesluiten.
Argumenten

Raadsstukken zijn volledig
Het raadsbesluit over de programmabegroting 2018 2021 Bronckhorst sloot niet volledig
aan bij de voorstellen in de programmabegroting en het raadsvoorstel. Dat wordt nu met
elkaar in overeenstemming gebracht in de eerstvolgende raadsvergadering.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Kosten, baten en dekking
Niet van toepassing.
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Uitvoering
Na het herstelbesluit wordt de programmabegroting 2018 2021 in verdere procedure
gebracht, namelijk de formele indiening bij de toezichtshouder.

Evaluatie
control
leder moment van opstelling en behandeling van een document van de planning
cyclus vormt een natuurlijk moment voor bijsturing en verbetering van inhoud en proces.
Bijlagen
Gecorrigeerd raadsbesluit programmabegroting 2018

16-11-2017
Hengelo
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de burgemeester,
de secretaris,
Besselink
Drewes

2021 Bronckhorst.

