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Begrotingswijzigingen. 

 

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 2e wijziging van de begroting 

2017. 

 

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het 

samenstellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2017. 

 

De wijzigingen van de budgetten tellen op tot een nadeel van € 264.994. Het positieve 

begrotingsresultaat van € 55.315 is bij de eerste wijziging van de begroting al volledig 

aangewend. Van de mutaties in deze wijziging kan een deel worden aangemerkt als 

onvoorzien, namelijk het effect van de nieuwe cao op de bijdrage aan Duo+. Hiervoor 

wordt de post onvoorzien aangewend. Het resterende nadeel komt ten laste van de 

algemene reserve vrij besteedbaar.  

 

 

 

Budgettair effect van dit 

voorstel 

 

 

 

 

 

Lasten-

stijging 

per saldo  

Begrotings-

resultaat 

Onvoorzien Dekking tlv 

algemene 

reserve 

Primitieve begroting  € 55.315 € 70.000 € 0 

1e begrotingswijzging € 104.429 -/-€ 55.315 € 0 -/-€ 49.114 

Stand na de 1e 

begrotingswijzging € 104.429 € 0 € 70.000 -/-€ 49.114 

2e begrotingswijzging € 365.204 € 0 € 0 -/-€ 352.204 

Stand na de 2e 

begrotingswijzging € 469.633 € 0 € 70.000 -/- € 401.318 

3e begrotingswijzging € 264.994 € 0 -/- € 70.000 -/- € 194.994 

Stand na de 3e 

begrotingswijzging € 734.627 € 0 € 0 -/- € 596.312 
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Krediet brandweerkazerne Ouderkerk 

Met het besluit eind 2015 om niet over te gaan tot het bouwen van een volwaardige 

kazerne is het toen bestaande krediet ingetrokken. Voorgesteld wordt om voor de bouw 

van een satellietkazerne (garage) aan de Aart van der Neerweg 1 een krediet van 

€ 900.000 (incl. voorbereiding en BTW) beschikbaar te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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3e wijziging 

programmabegroting 2017 
 

 

 

 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren 

van de ramingen in de begroting 2017. 

 

Gebruikelijk is alleen de belangrijkste aanpassingen ( € 10.000) toe te lichten. Ook treft 

u een overzicht aan van de gewijzigde stortingen/onttrekkingen aan de reserves van 

meer dan € 10.000.  

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

Voor het geheel van het sociaal domein (alle plussen en minnen) zien wij een 

overschrijding van €  77.000 in de begrotingswijziging. 

 

 

PROGRAMMA 2:  RUIMTE 

Als gevolg van de actualisatie van de ruimtelijke projecten wordt een groter deel van de 

personeelslasten en van de bijdrage aan Duo+ doorberekend aan de projecten. Dit leidt 

tot een voordeel van iets minder dan € 300.000. 

De raming van de opbrengst bouwrechten moet worden aangepast aan de voortgang van 

de bouwstroom. In de jaren 2017 en 2018 wordt nog niet gestart met de grotere 

bouwprojecten. Een nadeel van € 130.000. 

Vanwege uitbreiding van de blauwe zone en verruiming van de tijden is incidenteel inzet 

van een extra handhavings-inspecteur (BOA) nodig om te kunnen voldoen aan ons 

handhavingsbeleid. Voor deze extra inzet is € 40.000 nodig. 

Het waterschap wijkt af van haar eerder afgegeven planning en de werkzaamheden zijn 

verplaatst naar 2018 wat voor 2017 voor voordeel betekent van € 40.000. 

Voor de Milieueffectrapportage en bestemmingsplan Buitengebied is in 2017 €30.000 

nodig. 

 

 

 

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

Het effect van de nieuwe CAO op de salariskosten van Duo+ en daarmee op de bijdrage 

van de gemeente is hoger dan waarmee in de begroting van Duo+ rekening was 

gehouden en betekent een nadeel van iets meer dan € 100.000. 

 

Om de achterstanden bij het digitaliseren van het archief weg te werken is voor 2017 

€40.000 gevraagd. 

Door wisseling van de accountant in 2017 als gevolg van  de Europese aanbesteding en 

de meerkosten in relatie tot de controle over het jaar 2016 zullen de accountantskosten 

voor 2017 toenemen met € 21.000. 

De actualisatie van de begroting van de Veiligheidsregio leidt tot een voordeel voor de 

gemeente Ouder-Amstel van € 11.500. 
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Technische wijziging 

Bij de splitsing van de begroting bij de start van Duo+ zijn de personeelskosten verdeeld. 

Een deel is overgezet naar Duo+, conform het Organisatie en formatierapport (O&F). Bij 

de overgang zijn ook de budgetten van koffie, abonnementen en archief afgeboekt in de 

begroting van Ouder-Amstel. Die kosten zijn echter niet opgevoerd bij Duo+. Deze omis-

sie moet hersteld worden. Het gaat hier dus niet om nieuwe bedragen, maar om het 

terugplaatsen van budgetten die in 2015 al bestonden. Het gaat om ongeveer € 100.000. 

OVERIGE MUTATIES 

- 

 

 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

-- 

 

 
 

 
 

 

 

Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming 

Storting  

t.l.v.  
exploitatie 

Onttrekking 

t.g.v.  
exploitatie 

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

 
 

 
 

Met het vaststellen van de Sportnota “Mee (r) doen met sport” op 
15 juni 2017 heeft u besloten 40.000 euro te onttrekken uit de 
reserve collegeprogramma, als bijdrage aan de inrichting van 
buitensportvoorzieningen. 

 40.000 

Op 6 juli heeft u een positief besluit genomen om een eenmalige 
bijdrage toe te kennen aan het historisch museum voor het 
verbouwen van het pand en het vernieuwen van de collectie ten 
laste van de reserve collegeprogramma. 

 32.000 

   
   
   
PROGRAMMA 2:  RUIMTE   
Een deel van de kosten van de ruimtelijke projecten kan niet 
worden verhaald op derden of het is niet zeker of dat mogelijk is. 
Deze kosten worden ten laste van de reserve ruimtelijke projecten 
gebracht. 

 106.808 

Binnen de ruimtelijke projecten is rekening gehouden met een 
hogere inzet van de organisatie van Ouder-Amstel en van Duo+. 
Om het risico dat de capaciteit hiervoor niet beschikbaar is af te 
dekken wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve ruimtelijke 
projecten. 

400.000  

De kosten van de startnotitie visie 2030 worden ten laste van de 
reserve ruimtelijke projecten gebracht. 

 65.000 

De kosten van de inzet van SME en de energie estafette worden 
ten laste van de reserve collegeprogramma gebracht. 

 8.550 
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PROGRAMMA 3:  

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

  

Ter dekking van de kapitaallasten van scholencomplex Zonnehof 
moet een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten worden 
gevormd. De totale omvang van de reserve wordt € 5.670.157. 
Deze bestemmingsreserve wordt gevormd uit de 
bestemmingsreserve Dorpshart Duivendrecht. Echter er is nog 
een ontbrekend bedrag van € 75.000,-- in de dekkingsreserve 
scholencomplex Zonnehof. Dit bedrag wordt ten laste van de 
algemene reserve vrij besteedbaar gebracht. En ten gunste van 
de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Zonnehof 

  

   

   

OVERIGE MUTATIES 

- Bij de behandeling van de voortgangsrapportage 2016 van Duo+ 
was beoogd om de Reserve Efficiencymaatregelen ambt. 
organisatie volledig aan te wenden. Per abuis is bij de wijziging 
van de begroting in 2016 € 100.000 tekort aan deze reserve 
onttrokken en daardoor een zelfde bedrag teveel aan de 
algemene reserve vrij besteedbaar. Dit wordt nu hersteld. Per 
saldo heeft dit geen effect op de begroting of de gezamenlijke 
omvang van de reserves als geheel.  
Als gevolg van het rekeningresultaat 2016 en de effecten van de 
wijzigingen van de begroting, inclusief deze, krijgt de algemene 
reserve vrij besteedbaar een negatief saldo. Dit is niet toegestaan. 
Om dit op te heffen wordt € 502.000 onttrokken aan de algemene 
dekkingsreserve en toegevoegd aan de algemene reserve vrij 
besteedbaar. Per saldo heeft dit geen effect op de begroting of de 
gezamenlijke omvang van de algemene reserves.-- 
 

  

   

Totaal   

 

 

 

 


