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Onderwerp:
Besluit begrotingswijzigingen 2015-6
Portefeuillehouder: J. Otter
Financiën & Belastingen
Financieel Advies
M. van Engen, telefoon ((0591)68 5116)

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Het 'Besluit begrotingswijzigingen 2015-6' met de volgende daarin opgenomen begrotingswijzigingen
vast te stellen:
1 Vervanging pinapparaten en bonprinters;
2 Uitvoering aanvalsplan, Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid; stimulering
grondverkoop;
3 Hondsrugtoren (Hondsrugweg/N381) ladder voor duurzame verstedelijking;
4 Kredietverzoek aanschaf veldcomputers t.b.v. afdeling Dorpen en Wijken;
5 Planmatig uitvoeren van reconstructies en vervangingen t.b.v. verlenging van de levensduur van
de boomstructuren;
6 Vervanging verhuursysteem sportaccommodaties en aanschaf materialen t.b.v.
sportevenementen;
7 Ongedaan maken tariefsverhoging zwemverenigingen;
8 Taakmutaties Geldstroom BKV;
9 Herinrichting sportpark Barger-Oosterveld ;
10 Beschikbaar stellen middelen Gezond in de Stad voor de jaren 2015-2017;
11 Aanvraag “Sectorplan Transformatie en innovatie SW bedrijven Arbeidsmarktregio Drenthe
EMCO-groep /Alescon”;
12 Inzet voordeel Europese aanbesteding uitgebreide gevarenverzekering.
2. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserves

Samenvatting
In de periode van 1 mei tot en met 7 juli 2015 zijn besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen in een
begrotingswijziging worden vastgelegd. Op grond van de notitie Begrotingswijzigingen (vastgesteld op 21
februari 2008) is het nodig om deze besluiten ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Bijlagen:
1)
Overzicht begrotingswijzigingen per programma
2)
Toelichting op iedere afzonderlijke wijziging
3)
Stand van de algemene reserves
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 25 augustus 2015 en de daarbij behorende stukken.
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1. Aanleiding voor het voorstel
In de periode van 1 mei t/m 7 juli 2015 zijn besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen in een
begrotingswijziging worden vastgelegd en die in de begroting 2015 moeten worden opgenomen. Op grond
van de notitie Begrotingswijzigingen (vastgesteld in de raadsvergadering van 21 februari 2008 ) worden
deze wijzigingen ter vaststelling aan de raad aangeboden. In bijlage 2 wordt op iedere wijziging afzonderlijk
een toelichting gegeven.
Op verzoek van uw raad, bij de behandeling van de jaarrekening 2014, wordt de stand van de algemene
reserves gepresenteerd. Deze worden in bijlage 3 weergegeven en betreft de stand van de algemene reserves
per 7 juli 2015.
2. Argumentatie/beoogd effect
Met dit besluit begrotingswijzigingen wordt bereikt dat de raad volgens het BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording) een besluit neemt over de voorgestelde begrotingswijzigingen van het college.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Notitie Begrotingswijzigingen, vastgesteld op 21 februari 2008.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Niet van toepassing.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
De financiële consequenties van de besluiten zijn als begrotingswijzigingen vertaald in dit besluit. Deze
begrotingswijzigingen zullen in het begrotingsjaar 2015 worden verwerkt. Deze wijzigingen hebben per
saldo een klein positief effect van € 2.000 op het begrotingsresultaat.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 25 augustus 2015.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
gemeentesecretaris,
de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 18 augustus 2015, nummer 15/ 648 ;
gelet op het bepaalde in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

besluit:
1.

2.

Het 'Besluit begrotingswijzigingen 2015-6' met de volgende daarin opgenomen begrotingswijzigingen
vast te stellen:
1 Vervanging pinapparaten en bonprinters;
2 Uitvoering aanvalsplan, Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid; stimulering
grondverkoop;
3 Hondsrugtoren (Hondsrugweg/N381) ladder voor duurzame verstedelijking;
4 Kredietverzoek aanschaf veldcomputers t.b.v. afdeling Dorpen en Wijken;
5 Planmatig uitvoeren van reconstructies en vervangingen t.b.v. verlenging van de levensduur van de
boomstructuren;
6 Vervanging verhuursysteem sportaccommodaties en aanschaf materialen t.b.v. sportevenementen;
7 Ongedaan maken tariefsverhoging zwemverenigingen;
8 Taakmutaties Geldstroom BKV;
9 Herinrichting sportpark Barger-Oosterveld ;
10 Beschikbaar stellen middelen Gezond in de Stad voor de jaren 2015-2017;
11 Aanvraag “Sectorplan Transformatie en innovatie SW bedrijven Arbeidsmarktregio Drenthe
EMCO-groep /Alescon”;
12 Inzet voordeel Europese aanbesteding uitgebreide gevarenverzekering.
Kennis te nemen van de stand van de algemene reserves

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2015.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

