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Vaststelling begrotingswijzigingen 2015

Uithuizen, 3 september 2015
AAN DE RAAD.
De stand van de algemene reserve na de 8e wijziging
- Algemene reserve
Ondergrens
Vrij besteedbaar
Wijz.nr.
9

Agendapunt

€
-/- €
€

Omschrijving
Incidentele mutaties Voorjaarsrapportage 2015

5.419.536
1.815.000
3.604.536
Bedrag
-/- € 357.297 onttrekking incidenteel
tekort Voorjaarsrapportage 2015 aan
Algemene reserve
€ 78.295 toevoeging
rente aan Algemene
reserve a.g.v. herrekening rente
-/- € 10.000 onttrekking reserve onderhoud dorpshuizen voor
onderhoud aan dorpshuis in Stitswerd
€ 44.228 toevoeging
aan reserve demografische ontwikkelingen
a.g.v. hogere algemene uitkering
€ 210.000 toevoeging
aan reserve personeelsbeleid voor te
maken personeelskosten t.l.v. de reserves
WSW, Woon- en
leefbaarheidplannen en
Horizontaal toezicht
€ 70.000 per reserve
-/- € 46.400 onttrekking aan reserve personeelsbeleid voor
personeelskosten in
2015
€ 30.000 toevoeging
aan de reserve automatisering voor de
kosten van een systeembeheerder

-/- € 63.217 onttrekking aan de reserve
actualisering bestemmingsplannen voor een
deel van de kosten
voor het opstellen van
een regionale gebiedsvisie Eemshavengebied
-/- € 161.783 onttrekking aan reserve jaarovergang voor een
deel van de kosten
voor het opstellen van
een regionale gebiedsvisie Eemshavengebied
10

Structurele mutaties Voorjaarsrapportage 2015

€ 138.389 lagere
onttrekking begrotingstekort 2015 aan
Algemene reserve

11

Gevolgen meicirculaire en motie bij Voorjaarsrapportage
2015

-/- € 9.165 lagere
toevoeging aan de
reserve demografische
ontwikkelingen
-/- € 123.939 onttrekking incidenteel tekort
a.g.v. gevolgen meicirculaire aan Algemene reserve
-/- € 306.081 hogere
onttrekking begrotingstekort 2015 aan
Algemene reserve
€ 437.229 toevoeging
restant stelpost jeugdzaken aan Algemene
reserve

De stand van de algemene reserve na de 11e wijziging:
- Algemene reserve
Ondergrens
Vrij besteedbaar

- de post onvoorzien structureel:

€
-/- €
€
€

5.286.132
1.815.000
3.474.132
0

De wijziging ligt voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester.

B.L. Meijer, gemeentesecretaris

