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Datum:
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Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont
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Contactpersoon: P.J. Vonk BEc (eigenaar hoofdopgave Governance)
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8501

E-mailadres: vonk.p@woerden.nl

Onderwerp: Budgetoverheveling 2018

De raad besluit:
1. Vaststellen van de budgetoverhevelingen 2018 conform bijgevoegd overzicht.
2. De overhevelingen in het voorstel voor de behandeling van de jaarrekening 2018 op te nemen.

Inleiding:
Bijgaand treft u het overzicht budgetoverhevelingen 2018 aan. Tot en met de jaarrekening 2017 was
het gebruikelijk de budgetoverhevelingen op te nemen bij de behandeling van de jaarrekening zelf.
Vanwege het budgetrecht van de raad wordt het voorstel tot overheveling nu reeds aangeboden.
De b ev oeg dh eid v an de r a ad ko mt v oo rt ui t d e v ol ge nde w et - en /of
re ge lg ev ing :
De bevoegdheid van de raad vloeit voort uit artikel 198 van de Gemeentewet.
Beoogd effect:
Het alsnog kunnen realiseren van de in 2018 geplande prestaties.
Argumenten:
Om de prestaties in 2019 te kunnen realiseren is het nodig ook het budget dat hiervoor in 2018 was
opgenomen over te kunnen hevelen naar 2019. De overhevelingen worden in het voorstel met
betrekking tot de jaarrekening verwerkt.
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Overheveling van een exploitatiebudget is volgende de nota Financiële Governance
naar het volgende jaar is alleen mogelijk als:
1) De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet
uitgevoerd/gefactureerd;
2) Het budget heeft een directie relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Het niet
overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden;
3) De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden
zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.
Categorie 1 en 2 betreffen een administratieve overheveling. Het streven is om de categorie 3 zo
veel mogelijk te beperken.
Voor onderstaande bedragen wordt overheveling gevraagd:

Budgetoverhevelingen 2018-2019 Oudewater
Omschrijving
Accountantskosten en deskundigheidsbevordering Stadsteam
Kosten grondwatermeetnet Oudewater
'Klijnsma-gelden'
Bevordering waterrecreatie
Uitvoering van Kracht van Oudewater
Ruïne Huis te Vliet
subsidie Cultuurpact
ANWB-borden
Jongeren Onderwijs Werk(t)! (JOW)
Initiatieven toeleiding naar werk
Kosten opstellen bestemmingsplannen
Mantelzorgondersteuning
Informatieplicht energiebesparende maatregelen
Totaal

Begroot
2018

Besteed Restant
in 2018 budget

15.865
34.540
34.261
14.800
30.000
21.000
34.994
10.000
7.300
6.000
83.700
35.000

865
0
5.000
0
5.635
0
32.250
1.895
142
0
16.437
0
0
327.460 62.224

15.000
34.540
29.261
14.800
24.365
21.000
2.744
8.105
7.158
6.000
67.263
35.000
2.283
267.519

Overhevelen
15.000
34.540
29.261
14.800
24.365
21.000
1.500
8.105
7.150
6.000
65.000
35.000
2.283
264.004

Categorie 1,
2 of 3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
2

Totaal categorie 1
Totaal categorie 2
Totaal categorie 3

9.605
2.283
252.116

Totaal alle categorieën

264.004

Toelichting op categorie 3:
Accountantskosten stadsteam
Opdracht is gegeven, maar uitvoering vindt in 2019 plaats.
Deskundigheidsbevordering Stadsteam
Is noodzakelijk voor goede uitvoering opdracht van gemeente voor informatie en advies Wmo en
Jeugd.
Kosten grondwaternet Oudewater
Door vertraging bij regionale aanbestedingstraject van Winnet konden werkzaamheden in 2018 niet
worden uitgevoerd.
Klijnsma gelden
Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/budget nog niet besteed.
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Bevordering waterrecreatie
Toezegging T-473 moet nog worden uitgevoerd. Onderwerp is tijdens begrotingsbehandeling aan de
orde geweest.
Uitvoering van Kracht van Oudewater
Samenwerking met The Alignement House is gestopt (zie RIB evaluatie Kracht van Oudewater
18R.00430). Kracht van Oudewater wordt, naar de opdracht uit het coalitieakkoord, voortgezet in
een uitvoeringsplan recreatie en toerisme in samenwerking met TCPO.
Ruïne Huis de Vliet
Geadviseerd is om het budget te gebruiken voor het oprichten van een stichting ter behoud van
ruïne Huis te Vliet. Dit zal samen met eigenaren worden gerealiseerd. Budget wordt vervolgens
ingezet als werkbudget.
Jongeren Onderwijs Werk(t) en Initiatieven toeleiding naar werk
Implementatie heeft door omstandigheden vertraging opgelopen en zal in 2019 plaatsvinden.
Kosten opstellen bestemmingsplannen
Dit budget wordt ingezet om het omgevingsplan binnenstad Oudewater op te starten.
Mantelzorgondersteuning
Hiervoor is in 2018 € 35.000 beschikbaar gesteld. Begonnen is met de uitvoering. Boordeling
aanvraag moet nog worden afgerond.
Kanttekeningen:
De controle op de jaarrekening 2018 moet nog plaatsvinden. Het zou kunnen voorkomen dat
geboekte verplichtingen bij de jaarrekening alsnog als overheveling moet worden geduid.
Financiën:
Bij de behandeling van de jaarrekening zullen de overhevelingsvoorstellen worden geïntegreerd.
Uitvoering:



Bij de jaarrekening 2018 zullen de overhevelingen formeel worden geëffectueerd. Administratief
zullen de budgetten in het financieel systeem worden aangepast, zodat de budgetten ook voor
de budgethouders beschikbaar zijn en deze bewaakt kunnen worden.
Bij de bestuursrapportage zal het overhevelingsbesluit worden gemonitord.

Communicatie:
Niet van toepassing.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
Overzicht overhevelingen 2018
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De indiener:
Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris

De burgemeester

ir. W.J. Tempel

mr. drs. P. Verhoeve
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