
 

 
 
Agendapunt                                  : 12. 
Voorstelnummer : 12-098 
Raadsvergadering : 17 december 2013 
Naam opsteller : Astrid van Bockhooven 
Informatie op te vragen bij : Astrid van Bockhooven 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
Registratienummer                       : RAAD130178 
Zaaknummer                                : 13z0006764 
 
Onderwerp: Begrotingswijziging voorbereiding jaarrekening 2013 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - akkoord te gaan met het aanpassen van budgetten en investeringen naar aanleiding 

van de voorbereiding jaarrekening 2013  
- de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel is bedoeld om de begrotingswijziging als gevolg van de voorbereiding jaarrekening 
2013 nog in 2013 te verwerken.  
 
Met ingang van het jaarrekeningproces 2012 volgen we als organisatie de aanbeveling op van 
de accountant inzake de harde (tussentijdse) afsluiting. Deze afsluiting leidt tot een interne 
rapportage aan ons MT en bij grote afwijkingen wordt uw raad geïnformeerd danwel om 
besluitvorming gevraagd. Daarom ligt dit voorstel nu voor. 
 
Per programma zijn de afwijkingen gerapporteerd op zowel exploitatiebudgetten als 
investeringen. Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen door middel van een 
begrotingswijziging nog in 2013 te verwerken om zo bij de jaarrekening 2013 minder 
afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid te bewerkstelligen. Op dit moment is dit de meest 
actuele voorspelling voor het verwachte begrotingssaldo 2013 en hierover informeert ons 
college uw raad.  
Sinds 2012 kennen we geen Najaarsnota meer. Het voorspellend karakter van de Tussentijdse 
Rapportage is, doordat deze al in juni ambtelijk wordt gemaakt, minder actueel dan de 
inschatting vanuit het proces van de harde afsluiting van september.  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Een actuele begroting. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Nvt 
 
5. Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
        komt hier niet voor in aanmerking omdat: het de uitkomst betreft van een intern proces    

gericht op de jaarrekening 2013. 
 
6. Burgerparticipatie: nvt 
 
7. Externe communicatie : nvt 
 
8. Extern overleg gevoerd met : nvt 
 
9. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
nvt 
 
10. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Nadat uw raad de begrotingswijziging heeft geaccordeerd worden de budgetten aangepast, zodat 
in de jaarrekening 2013 de verwachte werkelijkheid zo dicht mogelijk kan worden benaderd door 
de geactualiseerde budgetten. 
 
11. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

 
Hieronder volgt het totaaloverzicht van de mutaties op de exploitatiebegroting waarna de 
mutaties afzonderlijk worden toegelicht. 
 

1 =1.000 omschrijving 2013 V/N 2014 V/N 2015 V/N 2016 V/N 

aut 1 .1 Kapitaallasten wijzigingen programma 1 0   6  V 0   0   

aut 2 .1 Definitieve budgetten Buig per 1 oktober 
2013 

84  V 0   0   0   

aut 2 .2 Eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp 65  V 0   0   0   

aut 2 .3 Kapitaallasten wijzigingen programma 2 0  V 13  V  6  V  6  V  

aut 3 .1 Leges rijbewijzen 25  V 0   0   0   

aut 4 .1 Gedeeltelijk invulling stelpost parkeren -312  N 0   0   0   

aut 4 .2 Parkeergelden en boeten -550  N 0   0   0   

aut 4 .3 Parkeervergunningen -35  N 0   0   0   

aut 4 .4 Kapitaallasten wijzigingen programma 4 0   6  V 0   0   

aut 5 .1 Kapitaallasten wijzigingen programma 5 39  V -28  N 1  V 1  V 

aut 7 .1 Forensenbelasting 197  V 0   0   0   

aut 7 .2 Kapitaallasten wijzigingen programma 7 1  V 64  V 9  V 9  V 

   Totaal -486  N 61  V 16  V 16  V 
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1.1 Kapitaallasten wijzigingen programma 1 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
 
2.1 Definitieve budgetten Buig per 1 oktober 2013 
Definitieve budgetten Buig 2013 per 1 oktober bekend gemaakt door ministerie SZW. Op basis 
van kengetallen is ingeschat welk bedrag er voor 2013 moet worden ingezet. Restant kan 
vrijvallen. 
 
2.2 Eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp 
Naar schatting is de eigen bijdrage in 2013 hoger dan verwacht. 

 
2.3 Kapitaallasten wijzigingen programma 2 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
 
3.1 Leges rijbewijzen 
Aantal rijbewijzen valt dit jaar hoger uit dan begroot. Bij de begroting van de aantallen is geen 
rekening gehouden met vernieuwingen door uitbreiding, vermissingen en omwisseling 
buitenland. Ook is het aantal nieuw afgegeven rijbewijzen hoger dan begroot.  
 
4.1 Gedeeltelijk invulling stelpost parkeren 
De stelpost parkeren van € 320.000 is voor 2013 beperkt ingevuld. Zie verder het raadsvoorstel 
Gastvrij parkeren van 31 oktober 2013. 
 
4.2 Parkeergelden en boeten 
Parkeerboeten lopen achter, enerzijds door beter parkeergedrag en anderzijds door minder 
parkeeruren gemeentebreed. Dit is een aframing van € 150.000.  
Parkeergelden ramen we incidenteel af met € 400.000 als gevolg van de structurele teruggang 
in parkeeruren. De structurele doorwerking hiervan is in de programmabegroting 2014 
verwerkt. 
 
4.3 Parkeervergunningen 
Circa € 25.000 stond structureel te hoog begroot en circa € 8.000 minder inkomsten komt 
waarschijnlijk door verschuiving tussen de soorten vergunningen in verband met de verhoging 
van de tarieven. De structurele doorwerking hiervan is in de programmabegroting 2014 
verwerkt. 
 
4.4 Kapitaallasten wijzigingen programma 4 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
 
5.1 Kapitaallasten wijzigingen programma 5 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
 
7.1 Forensenbelasting 
Dit betreft per saldo de meeropbrengst over de kohieren 2010, 2011 en 2012 ontvangen in 
2013. 
 
7.2 Kapitaallasten wijzigingen programma 7 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
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Hieronder volgt een toelichting op de mutaties van de investeringskredieten. Dit zijn de 
mutaties op de investeringskredieten exclusief wegen en riolering oftewel de civieltechnische 
werken.  
Zoals eerder gemeld zijn we bezig met een betere financiële planning en dit leidt tot een 
raadsvoorstel inclusief begrotingswijziging met de structurele effecten. Het raadsvoorstel over 
de civieltechnische werken wordt op zijn vroegst in de raadsvergadering van 30 januari 2014 
behandeld. Dat betekent dat de begrotingswijziging voor de kredieten civieltechnische werken 
niet meer in het jaar 2013 behandeld kan worden, waardoor dit een afwijking oplevert in de 
jaarrekening 2013. 
 

act. 
 nr. 

Omschrijving Pr uitgaven 
2013 

inkomst 
2013 

uitgaven 
2014 

inkomst 
2014 

Toelichting 

2295 Overlevingspakken 
Reddingsbrigades Bergen 
en Schoorl 

1 -30.000 0 30.000 0 Ivm de ontwikkeling van een nieuw 
overlevingspak dat begin 2014 leverbaar is 
wordt het krediet overgezet naar 2014. 

2283 JOEB-gebouw 2 -325.091 -91.408 325.091 91.408 Naar verwachting wordt de planologische 
procedure afgerond in 2014, het krediet 
wordt daardoor overgezet naar 2014. 

2433 Vervanging cv-leidingen 
Teun de Jager school 

2 -43.000 0 0 0 Wordt ingetrokken na overleg met 
schoolbestuur n.a.v. technisch advies. 

2434 Loden stroken en 
rijwielbeugels Groeter 
school 

2 -34.958 0 0 0 N.a.v. het sluiten van de school heeft het 
schoolbestuur ingestemd met het 
intrekking van dit krediet. 

2608 Vervangen dak Boswaid 2 -49.465 0 0 0 De investering kan worden afgeraamd, was 
abusievelijk 2x in investeringsplan OHP 
opgenomen. 

2611 Vervangen 1e schuifdeur 
mytylschool de Ruimte 

2 -10.000 0 0 0 De werkelijke besteding is lager dan 
€ 10.000, dit voldoet niet aan onze nota 
activa beleid, de besteding komt nu ten 
laste van de  exploitatie. 

2615 Verv. kozijnen ivm dubbele 
beglazing Mytylschool 

2 3.212 0 0 0 De verordening OHP zegt dat de werkelijke 
kosten uitbetaald moeten worden, kleine 
overschrijding. 

2673 Verv.fietsenstalling leraren 
en buitenberg. ARH school 

2 2.792 0 0 0 De btw was niet meegenomen bij de 
raming. 

2678 Gedeeltelijk herstraten 
Mytylschool 

2 -10.000 0 10.000 0 De werkzaamheden zijn gestart in 2013 en 
lopen door in 2014. Krediet wordt 
overgezet naar 2014. 

2680 Verv. kozijnen noodlokaal 
St. Josefschool 

2 3.990 0 0 0 De btw was niet meegenomen bij de 
raming. 

2515 Investeringen uit het 
Landschapsontw.plan 2013 

4 -60.000 0 60.000 0 College heeft besluit genomen om dit 
krediet in te zetten voor Duinrell project. 
Het krediet van 2012 wordt ingezet voor 
2013, Krediet 2013 wordt overgezet naar 
2014. 

2227 24 afvalcontainers tbv 
plastic afval 

5 -24.990 0 24.990 0 Het onderzoek van de HVC is nog niet 
geheel afgerond. Het krediet wordt 
overgezet naar 2014. 

2249 4e mod.landinr.50 
aanl.wand.pad. en 55 
ruiteroversteekplaats 

5 -30.000 0 30.000 0 De verkeersveilige oversteek bij de 
Herenweg wordt in 2014 uitgevoerd. 
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act. 
 nr. 

Omschrijving Pr uitgaven 
2013 

inkomst 
2013 

uitgaven 
2014 

inkomst 
2014 

Toelichting 

2254 4e module landinr. (49 
landschapsvoorz. Alkmaar 
2012) 

5 100.000 -75.000 0 0 Dit voormalige landinrichtingsproject gaat 
niet door. In onze plannen voor het 
buitengebied zoals SVLZ en LOP is geen 
landschappelijke voorziening in Westrand 
Alkmaar meer opgenomen. 

2279 Ondergrondse 
milieucontainers 2010 

5 -64.022 0 64.022 0 Het onderzoek van de HVC is nog niet 
geheel afgerond. Het krediet wordt 
overgezet naar 2014 

2303 Aanleg cultuurpad tussen 
Bergen centrum / 
Kranenburgh 

5 -137.000 0 137.000 0 Dit project wordt uitgesteld. De inzet van 
de ambtelijke organisatie is de afgelopen 
periode vooral gericht geweest op het 
operationeel maken van Nieuw 
Kranenburgh. Het krediet wordt overgezet 
naar 2014. 

2304 Voorbereiding cultuurpad 
tussen Bergen centrum / 
Kranenburgh 

5 -22.000 0 22.000 0 Zie motivatie 2303 hierboven. 

2337 Beveiligen fietsoversteek 
Duinweg 

5 0 9.571 0 0 Dit project was afgerond in 2012, financieel 
afronden in 2013 

2548 Aanleg voetbalkooi 
Egmond aan de Hoef 

5 -39.181 0 39.181 0 Er is een onvoorzien vergunningstraject 
lopende. Krediet wordt overgezet naar 
2014. 

2239 ICT6 vervangen 
opslagsysteem servers 

7 -22.000 0 22.000 0 Uitvoering vindt plaats in 2014 

2459 Aanbrengen ventilatieluik 
in noodtrappenhuis 

7 -13.657 0 13.657 0 Dit krediet is meegenomen in projectplan 
Huisvesting, de uitvoering vindt plaats in 
2014* 

2500 Vervanging servers 2013 7 -10.131 0 10.131 0 Uitvoering vindt plaats in 2014 
2503 Noodzakelijk onderhoud 

JL4 2012 afschr 5 jaar 
7 -43.456 0 43.456 0 Dit krediet is meegenomen in projectplan 

Huisvesting, uitvoering vindt plaats in 2014 
2504 Noodzakelijk onderhoud 

JL4 2012 afschr 10 jaar 
7 -66.168 0 66.168 0 Zie motivatie bij act.nr. 2503 hierboven. 

2505 Noodzakelijk onderhoud 
JL4 2013 afschr 10jr 

7 -37.781 0 37.781 0 Zie motivatie bij act.nr. 2503. 

2506 Noodzakelijk onderhoud 
JL4 2013 afschr 5 jaar 

7 -58.765 0 58.765 0 Zie motivatie bij act.nr. 2503. 

2521 Klant begeleidingssysteem 7 -8.455 0 8.455 0 Budget voor aanschaf zuil en tweede 
monitor in publiekshal. Gelet op de 
vertraging van de verbouwing wordt het 
krediet overgezet naar 2014 

2574 vervangen bureaustoelen 7 -34.850 0 0 0 De aanbesteding van de bureaustoelen is 
goedkoper uitgevallen 

 
*Opmerking bij het overzetten van het deel van de kredieten van het projectplan Herhuisvesting is dat 
dit alleen is gedaan voor de reeds in 2013 opgenomen kredieten. Voor de op 1 oktober 2013 beschikbaar 
gestelde kredieten is dit buiten beschouwing gelaten omdat die informatie bij het opstellen van het 
voorstel nog niet bekend was. 
 

 
12. Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Nvt. 
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13. Risico’s 
 
Niet van toepassing 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige: 

 
 
 
14. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Uw raad wordt de aanpassing van de budgetten voorgesteld, zodat in de jaarrekening 2013 met 
geactualiseerde budgetten wordt gerekend. 

 
Bijlagen: Bijlage 1  begrotingswijziging voorbereiding jaarrekening 2013 
 
 
 

Bergen, 5 november 2013 
 

College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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