
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 19 

 
 
Onderwerp  : Tweede bestuursrapportage 2009 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Vaststellen van de tweede bestuursrapportage 2009. 
2. De toegekende kredieten tot en met 2009 die per 1 januari 2010 niet (volledig) zijn benut te ontschotten. 

Deze gelden in te zetten in het betreffende beleidsveld. 
 
 
 
Inleiding 
Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening Gemeente Oude IJsselstreek dient de raad bij de 
2e bestuursrapportage geïnformeerd te worden over de uitvoering van de programmabegroting 2009. Dit 
betreft een financiële rapportage, alsmede een rapportage over de voorgang van de doelstellingen en 
speerpunten per programma, aangevuld met een rapportage per programma.  
 
Samenvatting 
Voor u ligt de 2e bestuursrapportage voor het jaar 2009. Deze rapportage sluit op een tekort voor het jaar 
2009 van € 1.165.072. Omdat een groot gedeelte voor rekening komt van de WMO wordt de raad 
voorgesteld om de reserve WMO voor een bedrag van € 400.000 hiervoor in te zetten. Hiermee resteert een 
werkelijk tekort van € 765.072. De eerste berap sloot op een tekort van € 1.147.760 en lag daarmee in lijn  
met de huidige inzichten. De beslispunten worden kort toegelicht. 
 

1. Vaststellen van de tweede bestuursrapportage 2009. 
• Dit punt spreekt voor zich.  

 
2. De toegekende kredieten tot en met 2009 die per 1 januari 2010 niet (volledig) zijn benut te 

ontschotten. Deze gelden in te zetten in het betreffende beleidsveld. 
• Uit de lijst met openstaande kredieten blijkt nog een groot openstaand bedrag per oktober 

2009. Ook op 1 januari 2010 zal er een groot bedrag nog niet besteed blijken te zijn. 
• Om ervan verzekerd te zijn dat deze gelden wel in 2010 besteed gaan worden willen we een 

andere systematiek doorvoeren. De verschillende investeringen zijn te verdelen naar de 
volgende categorieën: 

� Gemeentelijke gebouwen 
� Sport 
� Leefbaarheid 
� Overig 
� Groen 
� Riolering 
� Wegen 
� Natuur 
� Onderwijs 
� Brandweer 

 
• Van de kredieten met een openstaand saldo per 1 januari 2010 zullen de afspraken die al 

geresulteerd hebben in harde verplichtingen worden gerespecteerd. De uitgaven van deze 
harde verplichtingen zullen ten laste van het oorspronkelijke krediet worden gebracht. 



• Per 1 januari 2010 alle investeringen per beleidsveld (bijvoorbeeld Sport) als een geheel te 
bezien en van daaruit het College laten bepalen welke investeringen per beleidsveld in 2010 
gedaan worden.  

• Dit geeft de zekerheid dat we per beleidsveld de investeringen garanderen maar dat de 
concrete investering per beleidsveld niet altijd vaststaat. 

• Uiteraard dient dit te passen binnen de gemeentelijke en wettelijke voorschriften. 
• Verschuivingen zullen in het kader van de actieve informatieplicht periodiek aan de raad 

worden meegedeeld. 
 
 
 
Meetbaar effect 

1. Met deze rapportage wordt voldaan aan de rapportageverplichting en wordt inzicht gegeven in de 
financiële begroting 2009. 

2. Het doel van het ontschotten van de kredieten is om het college de ruimte te geven om in te kunnen 
spelen op actuele ontwikkelingen en signalen vanuit de samenleving. Dit biedt flexibiliteit van 
handelen. 

 
Argumenten 

 
1.1 Er wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken. 

Er is een beeld verkregen van het verloopt van de exploitatiebegroting 2009. 
 

 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Het betreft een overzicht van de prognoses. Het is een inzicht in het te verwachten jaarrekeningresultaat 
2009. Er wordt geen voorstel gedaan om de begroting te wijzigen. 
 
 
Ter informatie 
Hieronder vindt u de doorrekening van de motie van 12 november 2009  over de financiële gevolgen van de 
diverse scenario’s. Het Rijk staat voor grote tekorten en het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze 
tekorten ook zullen neerslaan op de geldstromen die wij van het Rijk ontvangen. In een motie bij de 
begrotingsraad heeft u aangegeven dat u een eerste verkenning wilt van wat de mogelijke gevolgen zijn voor 
de financiële huishouding van de Oude-IJsselstreek. Wij ontvangen een Algemene Uitkering van  ± € 36 
miljoen (incl WMO). 
 

Kortingspercentage Cumulatieve extra tekorten 2012 t/m  2016 (tov begroting 2010)
5% € 1,8 miljoen
10% € 3,6 miljoen
15% € 5,4 miljoen
20% € 7,2 miljoen  
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