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Begrotingswijzigingen reserves

Portefeuillehouder: Kuper
Concernstaf
Beleid en Financiën
Patricia Harms, telefoon ((0591)68 55 18)
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1. Bijgaande begrotingswijzigingen betreffende reserves 2007, zoals aangegeven in
bijgaande en als zodanig gewaarmerkte lijst, vast te stellen.
2. Een bestemmingsreserve Fietspad Oranjekanaal Bargeres uit niet bestede EMCO-uren
vanuit de begroting 2007 ter hoogte van een bedrag van € 200.000 te vormen.
3. Van de bestemmingsreserve FWI, egalisatiereserve WMO, egalisatiefonds afvalstoffen
en egalisatiereserve rioolretributie het egaliserend effect bij de jaarrekening vast te
stellen.
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Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten mutaties in
reserves voorgelegd worden aan de raad ter besluitvorming. Gedurende het begrotingsjaar 2007
hebben er mutaties in de reserves plaatsgevonden. Deze mutaties worden nu via een
begrotingswijziging aan u voorgelegd.
Daarnaast wordt een bestemmingsreserve Fietspad Oranjekanaal Bargeres voorgesteld. Deze
bestemmingsreserve moet gevormd worden uit niet bestede Emco-uren vanuit de begroting 2007.
Deze uren worden i.p.v. 2007 in 2008 besteed. Om e.e.a. mogelijk te maken, moet er middels een
bestemmingsreserve woerden gereserveerd.
Tot slot wordt gevraagd tot kennisname van het feit dat voor een aantal reserves aan het eind van het
jaar de reservemutatie pas berekend kan worden. Deze reservemutaties worden bij de jaarrekening
verantwoord. Het betreft de volgende reserves met een egaliserend effect: bestemmingsreserve FWI,
egalisatiereserve WMO, egalisatiefonds afvalstoffen en egalisatiereserve rioolretributie.

Bijlagen: Begrotingswijziging reserves conform BBV (RIS.2886)

Stukken ter inzage:
Collegevoorstel van 13 november 2007
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1. Aanleiding voor het voorstel
Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten mutaties in
reserves voorgelegd worden aan de raad ter besluitvorming. Gedurende het begrotingsjaar 2007
hebben er mutaties in de reserves plaatsgevonden. Deze mutaties worden nu via een
begrotingswijziging aan u voorgelegd.
Daarnaast wordt een bestemmingsreserve Fietspad Oranjekanaal Bargeres voorgesteld. Deze
bestemmingsreserve moet gevormd worden uit niet bestede Emco-uren vanuit de begroting 2007.
Deze niet bestede uren hadden gebruikt moeten worden voor de heraanleg van het fietspad oostwestverbinding en de inrichting van een nieuw fietspad ter hoogte van het Oranjekanaal in Bargeres.
Deze uren worden i.p.v. 2007 in 2008 besteed. Om e.e.a. technisch te bereiken, moet er middels een
bestemmingsreserve, gereserveerd worden.
Tot slot wordt aan de hand van dit voorstel het egaliserend effect van een viertal reserves onder de
aandacht gebracht. Deze reservemutaties kunnen pas aan het eind van het jaar berekend worden en
kunnen om deze reden niet worden meegenomen in dit voorstel. Hierover zla besluitvorming
plaatsvinden bij het vaststellen van de jaarrekening.
2. Argumentatie/beoogd effect
Door middel van deze begrotingswijziging wordt voldaan aan de voorschriften van het BBV.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Geen.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Niet van toepassing.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
Overeenkomstig de reeds door het college genomen besluiten.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen 13 november 2007,

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2007, nummer:
07/979;
gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording.

besluit:
1. Bijgaande begrotingswijzigingen betreffende reserves 2007, zoals aangegeven in
bijgaande en als zodanig gewaarmerkte lijst, vast te stellen.
2. Een bestemmingsreserve Fietspad Oranjekanaal Bargeres uit niet bestede EMCO-uren
vanuit de begroting 2007 ter hoogte van een bedrag van € 200.000 te vormen.
3. Van de bestemmingsreserve FWI, egalisatiereserve WMO, egalisatiefonds afvalstoffen
en egalisatiereserve rioolretributie het egaliserend effect bij de jaarrekening vast te stellen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2007.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

