
Budgetoverhevelingen 2018-2019 Oudewater

Omschrijving 

Begroot 

2018

Besteed 

in 2018

Restant 

budget

Over- 

hevelen

Categorie 1, 

2 of 3

Accountantskosten en deskundigheidsbevordering Stadsteam 15.865 865 15.000 15.000 3

Kosten grondwatermeetnet Oudewater 34.540 0 34.540 34.540 3

 'Klijnsma-gelden' 34.261 5.000 29.261 29.261 3

Bevordering waterrecreatie 14.800 0 14.800 14.800 3

Uitvoering van Kracht van Oudewater 30.000 5.635 24.365 24.365 3

Ruïne Huis te Vliet 21.000 0 21.000 21.000 3

subsidie Cultuurpact 34.994 32.250 2.744 1.500 1

ANWB-borden 10.000 1.895 8.105 8.105 1

Jongeren Onderwijs Werk(t)! (JOW) 7.300 142 7.158 7.150 3

Initiatieven toeleiding naar werk 6.000 0 6.000 6.000 3

Kosten opstellen bestemmingsplannen 83.700 16.437 67.263 65.000 3

Mantelzorgondersteuning 35.000 0 35.000 35.000 3

Informatieplicht energiebesparende maatregelen 0 2.283 2.283 2

Totaal 327.460 62.224 267.519 264.004

Totaal categorie 1 9.605

Totaal categorie 2 2.283

Totaal categorie 3 252.116

Totaal alle categorieën 264.004
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VASTGESTELDE KADERS VOOR BUDGETOVERHEVELING

Budgetoverhevelingen (overhevelen van het budget naar volgende jaren)

Overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar is alleen mogelijk als:

1. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd maar wel gepland én/of bestuurlijke besluitvormi

2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Het ni

3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden z

Categorieën 1 en 2 betreffen een administratieve overheveling. Het streven is om categorie 3 zo ve

mogelijk te beperken. Een overheveling van categorie 3 dient extra onderbouwd te worden. Aang

Een voorstel tot een overheveling (alle categorieën) wordt ingediend door de budgethouder (met a

financieel consulent en teammanager en afgestemd met de portefeuillehouder) bij het opgavetea

Het opgaveteam maakt een integraal overzicht van de gevraagde  budgetoverhevelingen. De eig

waarna het in de jaarrekening opgenomen wordt en ter vaststelling aan de raad word aangebode

De beschrijving zal in de volgende aanpassing van de  notitie FG/FS worden geactualiseerd.

Voor budgetoverhevelingen geldt een ondergrens van € 5.000 voor Oudewater. 



tvorming heeft plaatsgevonden;

t niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden;

n zijn door omstandigheden niet zijn uitgevoerd.

ie 3 zo veel

n. Aangetoond moet worden dat de opdracht/prestatie concreet gepland was.  

met akkoord

team jaarrekening, via de mailbox van het opgaveteam.  

 eigenaar van de opgave Governance maakt een voorstel voor de directie en het college B&W,  

boden. De raad neemt bij het vaststellen van de jaarrekening dus de uiteindelijke beslissing om een budg



 om een budget over te hevelen. 


