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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Het "Besluit begrotingswijzigingen 2018-1" met de volgende daarin opgenomen
begrotingswijzigingen vast te stellen:
- Vaststellen en uitvoerenjaarprogramma bodembeheer 2018.
- Vaststellenjaarprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs 2018.
- Aanvullend krediet voor de aanleg van een kunstgrasveld voor korfbalvereniging EKC.
2. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve.
Bijlage(n)
1. Besluit begrotingswijzigingen 2018-1
2. Toelichting per begrotingswijziging
3. Overzicht begrote stand algemene reserve
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Collegebesluit 16 januari
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Inleiding
Het college nam besluiten waarvan de financiële gevolgen in een begrotingswijziging worden vastgelegd
en die in de begroting 2018 moeten worden opgenomen. De wijzigingen op basis van collegevoorstellen
worden op grond van de financiële verordening 2017 (vastgesteld in de raadsvergadering van 22
december 2016) ter vaststelling aan de raad aangeboden.
1.

Het betreft de volgende besluiten:
- Vaststellen en uitvoerenjaarprogramma bodembeheer 2018.
- Vaststellenjaarprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs 2018.
- Aanvullend krediet voor de aanleg van een kunstgrasveld voor korlbalvereniging EKe.
In bijlage 1 en 2 vindt u een toelichting per wijziging.

Op verzoek van de raad, bij de behandeling van de jaarrekening 2014, wordt de stand van de algemene
reserve gepresenteerd. Hierbij wordt een prognose gegeven van de stand van de algemene reserve per
ultimo 2021.
2. Beoogd effect
- De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn definitief vastgesteld.
- De raad is geïnformeerd over de stand van de algemene reserve.

3. Argumenten
voldoen we aan de afspraak met de raad.
Op 22 december 2016 stelde de raad de per i januari 2017 in werking getreden financiële verordening
2017 vast. Hierin zijn de kaders met betrekking tot begrotingswijzigingen als aanvulling op artikel6 van
de financiële verordening als bijlage opgenomen.
2.1 Hiermee voldoen we aan de afspraak met de raad.
1.1 Hiermee

4. Kanttekeningen
Niet van toepassing.
5. Financiën
De financiële eonsequenties van de begrotingswijzigingen zijn vertaald in het besluit
begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen zullen in de begroting 2018 worden verwerkt. Deze
wijzigingen hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.
6. Uitvoering
Verwerken van de begrotingswijzigingen.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 16 januari 2018.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

16 januari 2018,

B&Wnummer:

18/132;

besluit:
1.

2.

Het "Besluit begrotingswijzigingen 2018-1" met de volgende daarin opgenomen
begrotingswijzigingen vast te stellen:
- Vaststellen en uitvoerenjaarprogramma bodembeheer 2018
- Vaststellenjaarprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs 2018.
- Aanvullend krediet voor de aanleg van een kunstgrasveld voor korfbalvereniging EKe.
Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 februari

2018.

