
  
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 20 februari 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Jan Lokkerbol 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : J. Stam 
 
onderwerp: Overheveling c.q. beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten 2006 naar 

2007. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. in te stemmen met de overheveling c.q. beschikbaar stellen van    

      exploitatiebudgetten 2006 naar 2007 voor een totaalbedrag van  
      €  793.829 en dit bedrag als voordelig resultaat verwerken in de  
      jaarrekening 2006; 
 
2. in te stemmen met een: 

- onttrekking aan de algemene reserve van € 631.167;  
            - onttrekking aan de voorziening Uitstroom en activering van € 17.000; 
            - onttrekking aan de reserve Jeugdbeleid van € 107.000; 
            - onttrekking aan de Egalisatievoorziening rioolrechten van € 38.662; 
 

3. in te stemmen met de wijziging van de begroting 2007, conform 
bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
 

1. Aanleiding 

De laatste jaren worden bij de aanbieding van de jaarstukken tevens voorstellen gedaan 
tot overheveling van budgetten naar het volgende begrotingsjaar. Formeel kan een 
budget pas worden aangewend na vaststelling van de jaarstukken door de raad en 
daaropvolgend de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
In de praktijk is dit op z’n vroegst in de maand mei. Indien in het nieuwe begrotingsjaar 
reeds specifieke exploitatiebudgetten zijn opgenomen kan vooruitlopend op de 
overheveling hiervan gebruik worden gemaakt en vindt aanvulling plaats na vaststelling 
van de jaarstukken. 
Het komt echter voor dat in het nieuwe begrotingsjaar geen specifieke 
exploitatiebudgetten zijn opgenomen of niet toereikend zijn voor bijv. nieuwe 
gemeentelijke taken of wettelijke regelingen. Noodzakelijke uitgaven kunnen dan niet 
worden gedaan, immers dit is in strijd met de rechtmatigheid waarmee gemeenten te 
maken hebben. In die gevallen is het wenselijk om tijdig over noodzakelijke budgetten te 
kunnen beschikken vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken. 
De minder urgente budgetten zullen zonodig bij de aanbieding van de jaarstukken 2006 
aan de orde komen. 
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2. Feiten 
 

De nummering van de feiten stemt overeen met de nummering zoals opgenomen in 
bijgaand raadsbesluit. 
 
I t/m VI 
Betreft overheveling van automatiseringskosten tot een totaalbedrag van € 265.604, 
te weten: 

- restant projectbudget Upgrade Novell besturingssysteem als gevolg van 
vertraagde levering van benodigde hardware € 24.500 (t.l.v. Algemene reserve); 

- restant projectbudget realisatie inter/intranet als gevolg van een nieuwe opzet en 
een andere indeling van het project € 36.000 (t.l.v. Algemene reserve); 

- restant budget voor implementatiekosten Contracten Beheer Systeem (CBS) als 
gevolg van doorloop implementatie tot mei 2007 € 22.600 (t.l.v. Algemene 
reserve); 

- restant budget Uitvoeringsprogramma Toerisme als gevolg van brede 
afstemming binnen de stuurgroep en bij het bedrijfsleven van de uitwerking 
internetportal € 14.000 (t.l.v. Algemene reserve); 

- budget inruil MRE (kennissysteem Soza) voor PKO (nieuw kennissysteem) als 
gevolg van implementatie van het systeem begin 2007 € 57.000 (t.l.v. Algemene 
reserve € 40.000; t.l.v. voorziening Uitstroom en activering € 17.000); 

- budget invoering van het raadsinformatie- en burgerinformatiesysteem als gevolg 
van implementatie, aanschaf ondersteunend systeem na overleg met het 
presidium van de raad € 111.504 (t.l.v. Algemene reserve); 

Volgens de BBV-voorschriften kunnen dergelijke kosten niet geactiveerd en 
afgeschreven worden maar dienen ten laste van de exploitatie te komen. De niet-
benutte (restant) budgetten vormen een voordelig resultaat voor de jaarrekening 2006. 
 
VII 
Betreft overheveling restant  budget voor Monumentenzorg  als gevolg van uitwerken 
Nota Cultuurhistorie en onderzoek naar de integratie van de Commissie voor 
Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK) en de Welstandscommissie € 22.000 (t.l.v. Algemene 
reserve). 
 
VIII 
Betreft overheveling restant budget voor uitvoering Woonbeleidsnota als gevolg van 
doorloop van het project in 2007 (de uitwerkingsprogramma’s verdeeld over de kernen) 
€ 21.920 (t.l.v. Agemene reserve). 
 
IX 
Betreft overheveling van éénmalige vergoeding algemene uitkering 2006 in 
voorbereidingskosten invoering Wet inburgering nieuwkomers (de uitvoering is een 
wettelijke verplichting) vanaf 2007 € 74.500 (t.l.v. Algemene reserve). 
 
X 
Betreft overheveling restant incidentele invoeringsbudget Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) als gevolg van doorloop implementatie in 2007 (zoals 
opleidingen, automatisering, folders) en mogelijk 2008 (definitieve keuze voor 
automatiseringspakket) € 202.154 500 (t.l.v. Algemene reserve). 
 
XI 
Betreft overheveling van restant budget voor incidentele bijdrage voor het aanpassen en 
onderhoud voor het Multifunctionele Sportcentrum De Beeck als gevolg van doorloop 
uitvoering werkzaamheden in 2007 € 10.510 (t.l.v. Algemene reserve). 
 



- 3 - 
 

XII 
Betreft overheveling van restant budget voor het realiseren van het Jongerencentrum in 
Sportcentrum De Beeck als gevolg van doorloop in oktober 2006 gestarte 
werkzaamheden tot begin februari 2007 € 127.949 (t.l.v. Algemene reserve € 20.949; 
t.l.v. reserve Jeugdbeleid € 107.000). 
 
XIII 
Betreft overheveling van restant budget  voor uitvoering van de Risico-inventarisatie en 
evaluatie (RIE) als gevolg van doorloop aantal aanpassingen aan wettelijke 
verplichtingen van Jan Ligthartstraat 4 in 2007 € 30.530 (t.l.v. Algemene reserve). 
 
XIV 
Betreft overheveling van restant budget voor opzetten beheerprogramma riolering als 
gevolg van levering van beheersysteem in het eerste kwartaal van 2007 € 38.662 (t.l.v. 
Egalisatievoorziening rioolrechten. 
 
 
Het totaal van de 14 thans over te hevelen budgetten bedraagt € 793.829, waarvan 
€ 631.167 ten laste komt van de Algemene reserve, € 17.000 ten laste van de 
voorziening Uitstroom en activering, € 107.000 ten laste van de reserve Jeugdbeleid en 
€ 38.662 ten laste van de Egalisatievoorziening rioolrechten. 

 
     3    Aandachtspunten 
           a   juridische gevolgen 

 
     b.  communicatie/voorlichting 

 
 
c. Financiële gevolgen 

Het totaal van de 14 thans over te hevelen budgetten bedraagt € 793.829, waarvan 
€ 631.167 ten laste komt van de Algemene reserve, € 17.000 ten laste van de 
voorziening Uitstroom en activering, € 107.000 ten laste van de reserve Jeugdbeleid en 
€ 38.662 ten laste van de Egalisatievoorziening rioolrechten. 
 

 
 
4. Advies commissie(s) 

   
 

 
 5.   Overige aspecten 

 
 
Bergen, 13  februari 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A. Ph. Hertog 
secretaris burgemeester 
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