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RAADSVOORSTEL 
20R.00122 
 
 
 
 

  

Indiener:                                College van burgemeester en wethouders 

Datum:                                18 februari 2020 

Portefeuillehouder(s):         wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s):                     Financiën 

Contactpersoon:                  P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C) 
Tel.nr.: 0653318631 E-mailadres: vonk.p@woerden.nl 
 

Onderwerp: Overhevelingen 2019 

 

 De raad besluit: 
 
1. De budgetoverhevelingen 2019 conform bijgevoegd overzicht vast te stellen op € 800.937; 
2. In de begroting 2020 een bedrag te autoriseren voor het doen van uitgaven ad € 800.937; 
3. De overhevelingen in de jaarrekening 2019 op te nemen; 
4. Een bedrag van € 27.410,-- te storten in de Reserve Sociaal Domein. 
 
 

Inleiding:  

Bijgaand treft u het overzicht budgetoverhevelingen 2019 aan. Vorig jaar zijn de 
budgetoverhevelingen voor het eerst naar voren getrokken en zijn deze in maart in de raad 
vastgesteld.  
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

De bevoegdheid van de raad vloeit voort uit artikel 198 van de Gemeentewet. 
 

Beoogd effect: 

Het alsnog kunnen realiseren van de in 2019 geplande prestaties.  
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Argumenten: 

 Om de prestaties in 2020 te kunnen realiseren is het nodig ook het budget dat hiervoor in 2019 was  
 opgenomen over te kunnen hevelen naar 2020. De overhevelingen worden in een     
 begrotingswijziging verwerkt en in het voorstel met betrekking tot de jaarrekening verwerkt.  
  
 In verband met de financiële positie wordt terughoudend omgegaan met het overhevelen van   
 budgetten naar volgende jaren. Hiertoe zijn de aanvragen getoetst aan de nota Financiële Sturing.  
 
 Overheveling van een exploitatiebudget 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 of is gedekt uit een 
reserve; 

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 (zie nota FS), hierop is de invloed  
 beperkt. Wij  vermelden hierbij specifiek dat in voorgaande jaren de controle door de accountant op  
 verplichtingen zijn aangescherpt. Waar voorheen – en dit gold met name voor het onderhoud aan  
 de  openbare ruimte – opdrachten als  verplichting, en dus als te betalen bedragen in de balans   
 werden opgenomen, zijn deze nu als overheveling opgenomen. De reden hiervan is dat er ook  
 sprake van moet zijn dat de leveringen ook  hebben plaatsgevonden. Of met andere woorden, een  
 opdracht is weliswaar een juridische  verplichting, maar geen financiële verplichting.  Het streven is  
 om de categorie 3 zo veel mogelijk te beperken. 
 Bij de over te hevelen bedragen in categorie 3 stellen wij voor om de Klijnsmagelden –  
 armoedebestrijding van het resterende budget 2019 van € 44.410,-- een bedrag van € 17.000,-- als  
 bugdet over te hevelen en het restant bedrag van € 27.410,-- toe te voegen aan de Reserve  
 Sociaal Domein. Zo blijven deze gelden gelabeld voor het Sociaal Domein.   
 
 De budgetoverhevelingen 2019 conform bijgevoegd overzicht vast te stellen op € 800.937,-- en 

 in de begroting 2020 een bedrag te autoriseren voor het doen van uitgaven ad € 800.937,-- en 

 de overhevelingen in de jaarrekening op te nemen. 
  
 Vorig jaar is – vanwege het overzicht en transparantie - gestart met een nadere duiding/typering 
van de overhevelingen. Een dergelijke duiding hanteren wij ook nu: 
 

Omschrijving Bedrag 

Administratieve posten € 467.222,-- 
Decembercirculaire € 160.000,-- 
Overige overhevelingen € 173.715,-- 
Totaal € 800.937,-- 

 
Administratieve posten: 

- Impuls mantelzorgondersteuning ad € 60.000; 
- Statushouders ad € 37.920; 
- Initiatieven toeleiding naar werk (Ferm Wijzer) ad € 6.000; 
- Deelprojecten Maatschappelijke Agenda ad € 82.598; 
- Actualiseren para commerciële vergunningen ad € 10.000; 
- BTW compensatie BOSA regeling ad € 19.324; 
- Waarderen woningen van m3 naar m2 ad € 50.000; 
- Kerkenvisie ad € 25.000; 
- Omgevingsplan ad € 50.000; 
- Botenhelling ad € 17.400; 
- Asfaltverharding € 12.126; 
- Onkruidbestrijding € 18.517; 
- Inhalen baggerachterstand ad € 78.337. 
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Decembercirculaire 
- In de decembercirculaire is voor 2020 en 2021 geld (€ 237.098) beschikbaar gesteld voor 

warmtevisie. Conform de notitie Financiële Sturing 2019 zou dit volledige bedrag overgeheveld 
mogen worden. Wij stellen voor een bedrag van €160.000 over te hevelen. 
 

 
 Overige overhevelingen: 
- Subsidie Stadsteam (andere manier monitoren financiën en zorginzet) ad € 23.000; 
- Klijnsmagelden ad € 17.000 als budget over te hevelen en een bedrag van € 27.410 te storten 

in Reserve Sociaal Domein; 
- Kwadraad (en Stadsteam Oudewater) ad 17.500; 
- Initiatieven toeleiding naar werk ad € 6.000; 
- Uitbreiding Website Oudewaterwerkt ad € 10.000; 
- Cultuur Historische Waarde Kaart – Ruïne Huis te Vliet ad € 19.485; 
- Actualiseren horeca ad € 40.000; 
- Kosten BOA (opleiding, kleding, materiaal, enz.) ad € 10.000; 
- Cameraonderzoek ad € 14.970; 
- Toeristische bebording ad € 6.000 (bedrag van € 53.244 niet als budgetoverheveling 

meegenomen); 
- Uitwerking beleidsagenda cultuur ad € 8.003; 
- Restantbudget onderzoek toekomst De Klepper ad € 1.757. 

 
 

Kanttekeningen: 

De accountantscontrole op de jaarrekening 2019 moet nog plaatsvinden. Het zou kunnen 
voorkomen dat geboekte verplichtingen bij de jaarrekening alsnog als overheveling moeten 
worden geduid.  

Financiën: 

Bij de behandeling van de jaarrekening zullen de overhevelingsvoorstellen worden geïntegreerd. 
In verband met de autorisatie van de budgetten wordt voor 2020 een begrotingswijziging gemaakt.  
 

Uitvoering: 

- Bij de jaarrekening 2019 zullen de overhevelingen formeel worden geëffectueerd; 
- In verband met de autorisatie van de budgetten in 2020 wordt een begrotingswijziging 

gemaakt. De over te hevelen budgetten krijgen (nieuwe aanpak) een speciaal kenmerk zodat 
de stand van zaken rondom de overhevelingsbudgetten eenvoudig kan worden gemonitord; 

- Bij de najaarsnota zal de stand van zaken worden weergegeven 
 
 

Communicatie: 
 

Niet van toepassing 

 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

 Begroting 2019 

 Nota Financiële Sturing  
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Bijlagen: 
 

1. Bijlage 1, overzicht overhevelingen 2019; 
2.  Concept raadsbesluit geregistreerd in Corsa onder 20R.00151 
 

 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 


