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Begrotingswijzigingen. 

 

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 

2017. 

 

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

vaststellen van de programmabegroting 2017. 

Ook zijn in dit voorstel de overhevelingen van incidentele budgetten opgenomen van 

2016 naar 2017. Voor een bedrag van € 60.000,-- leidt dit tot een voordeel in de 

jaarrekening 2016 en een nadeel in de begroting van 2017. 

De mutaties in dit voorstel leiden, inclusief de overheveling van 2016 naar 2017, tot 

een daling van het begrotingssaldo met  € 104.429,--. Bij de programmabegroting 

werd een begrotingsresultaat gepresenteerd van € 55.315. Voor het meerdere is geen 

dekking binnen de begroting aanwezig en zal ten laste komen van de algemene 

reserve. 

 

De mutaties zijn in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt: 

Budgettair effect van dit voorstel -/- € 104.429 

 Begrotingsresultaat 

   Stand programmabegroting 

 

€ 55.315 

 Mutatie in dit voorstel 

 

€ 55.315 

 Stand na verwerking van dit voorstel 

 

€ 0 

Ten laste van de algemene reserve € 49.114 

  

 

Tevens stellen wij voor om het gewijzigde investeringsschema vast te stellen. 

 De investeringen in de riolering en in wegen in de Azaleastraat en omgeving 

worden op elkaar afgestemd. Hierdoor worden de werkzaamheden aan de 

riolering naar voren gehaald 

 In het gemeentehuis wordt led verlichting geïnstalleerd 

 De aanschaf van een aantal voertuigen wordt in 2017 gerealiseerd in plaats 

van in 2016. 

  

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 



 
 
 
 

 

 

1e 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. Naast de genoemde wijzigingen zijn er enkele budgettair neutrale 

mutaties, waar de lasten weliswaar hoger zijn dan € 10.000 maar gecompenseerd 

worden door baten van gelijke omvang.  

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

 

Voorgesteld wordt om voor het intensiveren van preventieve jeugdbeleid wordt voor 

2017 € 44.500 extra toe te kennen.  

 

De pilot “HHT Diensten Thuis”  liep tot en met 31 december 2016. Er wordt voorgesteld 

de HHT Diensten Thuis vanaf 2017 voort te zetten. Hiervoor is € 18.500 noodzakelijk. 

 

De huuropbrengsten van het Dorpshuis voor de verhuur aan de bibliotheek en Coherente 

is 14.000,-- lager dan in de begroting 2017 is opgenomen. Dit betreft de doorwerking 

van de mutatie uit begrotingswijziging 11 van 2016. 

 

PROGRAMMA 2:  RUIMTE 

Op 16 februari 2017 heeft u ingestemd met het beleidskader evenementen. Daarin is 

bepaald dat de evenemententerreinen in de gemeente worden opgenomen in een 

zogenaamd paraplubestemmingsplan. Overeenkomstig het voorstel wordt gevraagd het 

budget van € 25.000 voor dit plan beschikbaar te stellen. 

 

De realisatie van de bewegwijzering in het kader van het versterken van winkelkernen is, 

mede door de reorganisatie, nog niet uitgevoerd en het budget is inmiddels teruggevloeid 

naar de algemene reserve. Verzocht wordt om het resterende budget van € 17.000 

opnieuw beschikbaar te stellen. 

 

 

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

-- 

 

 

OVERIGE MUTATIES 

-- 

 

 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

De ontwikkelingen die in zowel de septembercirculaire als de decembercirculaire van 

2016 zijn opgenomen leiden tot een verhoging van de algemene uitkering met € 49.000. 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
Mutaties in de reserves via resultaatbestemming 

Storting  
t.l.v.  

exploitatie 

Onttrekking 
t.g.v.  

exploitatie 

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

 
 

 
 

De in het kader van planmatig onderhoud geraamde vervanging 

van de sportvloer in complex Bindelwijk is nog niet 

noodzakelijk. De aanwending van de reserve onderhoud 

gebouwen wordt met dit bedrag verminderd. 

 -95.000 

Ten behoeve van de realisatie van de ambities uit het 

beleidsplan onderwijs komt € 40.000 ten laste van de reserve 

collegeprogramma. 

 40.000 

Voorgesteld wordt om het restant van de HHT-middelen in 2016 

weer beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 

vrij besteedbaar.  

 15.000 

Voorgesteld wordt om de geplande incidentele kosten van 

€ 45.000 voor onderhoud van de Kon. Wilhelminalaan door te 

schuiven van 2016 naar 2017 ten laste van de algemene 

reserve vrij besteedbaar. 

 45.000 

   

PROGRAMMA 2:  RUIMTE   

 

Om een meerjarenplan op te stellen van het onderhoud van de 

wegen en de hieraan verbonden bestemmingsreserve is 

onderzoek noodzakelijk. Hiervoor moet totaal € 45.000 worden 

gereserveerd in 2017. deze lasten brengen we vooralsnog ten 

laste van de bestemmingsreserve infrastructurele werken. Op 

basis van de uitkomsten van het onderzoek zal een voorstel 

worden gedaan deze reserve bij te stellen, omdat op basis van 

de begrote uitgaven 2017 de reserve ontoereikend is. 

 

 

 

 
45.000 

Voor het aanpassen van de laad- en losvoorziening in de 

Waddenlandweg is een investering nodig van €35.000. 

Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste te brengen van de 

reserve Dorpshart Duivendrecht. 

 35.000 

Het college heeft besloten om € 25.000 uit de reserve 

collegeprogramma voor het realiseren van verblijfsplekken op 

het Amstel Business Park Zuid beschikbaar te stellen. 

 

 25.000 

PROGRAMMA 3:  

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

  

-   

   

   

OVERIGE MUTATIES 
- 

 

  

   

Totaal  110.000 

 

 

  



 
 
 
 

 

HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2016 

      

  Schema   

Omschrijving conform  Schema 

  Programma- na 1e 

  begroting wijziging 

      

Programma 1: Sociaal     

- 
 

  

Programma 2: Ruimte     

Riolering      

Vervanging schakelkasten 170.000 170.000 

Investering volgens GRP 2011 2015 268.000 268.000 

Riolering Azaleastraat, Korenbloemstraat en 
Begoniastraat  

  110.000 

Wegen     

Bijdrage brug over de Amstel 145.000 145.000 

Azaleastraat 255.000 255.000 

Kloosterbuurt 29.000 29.000 

Fietspad de Slinger 33.000 33.000 

 
Programma 3: Bestuur, Dienstverlening & 

Veiligheid 

    

Aanschaf en implementatie nGBA/BRP 150.000 150.000 

Led-verlichting gemeentehuis   114.500 

Aankoop/vervanging bestelwagens 2015   98.000 

Aankoop/vervanging bestelwagens 2016   98.000 

      

Totaal investeringsbedragen 1.050.000 1.470.500 

      

 


