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Samenvatting
In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen die zich hebben voorgedaan na het
vaststellen van de primitieve begroting 2020 en de 1e bestuursrapportage 2020. De
primitieve begroting 2020 had een positief begrotingssaldo van € 60.016. In de 1e burap
2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig. Door met
name hoger dan ingeschatte kosten voor jeugdzorg, wmo en corona is het tekort verder
opgelopen. In deze 2e burap zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van €
1.631.000 nadelig. Het nieuwe begrotingssaldo 2020, na deze 2e burap, bedraagt afgerond
€ 1.673.000 negatief, hetgeen zal worden onttrokken aan de algemene reserve.
Daarnaast zijn ook ter vaststelling aangepaste overzichten opgenomen van:
investeringsbudgetten 2020, mutaties op de reserves, en overhevelingen van 2020 naar
2021.

Wat is de voorgeschiedenis?
Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2020 van de gemeente Ouder Amstel. Deze
rapportage is inclusief de 4e nieuwsbrief. Dat betekent dat de informatie die normaal
gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu wordt opgenomen in deze burap.
Hiermee voorkomen we dat u meerdere keren grotendeels dezelfde informatie krijgt.
In deze burap informeert het college de raad over de realisatie van de begroting over
het lopende boekjaar. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de
lopende begroting (2020). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2021 en
verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de meerjarenbegroting verwerkt.
De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst de
beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd
door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De burap wordt afgesloten
met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact
hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de
ontwikkeling van de algemene reserves is hieraan toegevoegd.
Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016
positief. In de 1e burap 2020 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van €
102.309 negatief waarna een tekort ontstond voor 2020 van € 42.293. In de 1e burap
waren de financiële effecten van corona nog niet verwerkt.

Waarom dit raadsvoorstel?
In de raadsvergadering van 14 november 2019 is de primitieve begroting 2020
vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende
college- en raadsbesluiten genomen en hebben zich diverse overige ontwikkelingen
voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht.

Wat gaan we doen?
Bijgesloten is de 2e wijziging op de programmabegroting 2020 ter vaststelling. Hierin
opgenomen is tevens de besluitvorming ten aanzien van: de aangepaste budgetten,
de aangepaste investeringskredieten 2020, een overzicht van mutaties op de reserves
en een overzicht van de budgetten waarvan verzocht wordt deze over te hevelen van
2020 naar 2021.
In de 2e Burap 2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van €
1.631.000 negatief. Het saldo van deze rapportage komt voornamelijk tot stand door
enerzijds een positief effect vanuit de meicirculaire en de septembercirculaire van ruim
€ 700.000. Hierin opgenomen zijn de vergoedingen voor de coronamaatregelen ad €
493.000. Ook zijn de ozb opbrengsten bij niet-woningen hoger dan verwacht doordat
de toename van de waarde niet-woningen hoger is geweest dan waar bij het opstellen
van de begroting rekening mee was gehouden. Anderzijds wordt de gemeente
geconfronteerd met hoge kosten vanwege corona en fors hogere kosten voor het
sociaal domein vanwege met name tekorten op jeugdzorg en wmo. Een overzicht van
de corona inkomsten en uitgaven zijn in deze 2e burap 2020 opgenomen. Tezamen
met het resultaat uit de primitieve begroting en de 1e begrotingswijziging leidt dit na
vaststelling van deze rapportage tot een nadelig resultaat van de begroting 2020 van
€ 1.673.000.
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Overzicht bijstellingen 2e Burap 2020
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Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. De stand van de
algemene reserve wordt hiermee € 1.080.000. Volgens de nota reserves en
voorzieningen dient het niveau van de algemene reserve niet vrij besteedbaar boven
de € 1.000.000 te zijn, evenals de reserve vrij besteedbaar (tezamen dus €
2.000.000). De algemene reserve voldoet na verwerking van de 2e burap niet meer
aan de vastgestelde nota reserves en voorzieningen
Resultaat van de programma’s na verwerking voorstellen 2e Burap 2020

Vergoedingen en uitgaven Corona
Als gevolg van de coronacrisis worden gemeenten geconfronteerd met extra kosten.
Het Rijk heeft toegezegd gemeenten te compenseren voor de deze extra uitgaven. We
zien echter dat we vanuit het Rijk niet volledig gecompenseerd worden.
Vanuit het Rijk is in de septembercirculaire 2020 een aantal vergoedingen toegekend
ter compensatie van de impact van de coronamaatregelen en de hiermee gepaard
gaande uitgaven. De vergoeding (baten) bedraagt ruim € 493.000 welke is
opgenomen in onderstaande tabel.
De uitgaven en inkomsten als gevolg van corona zijn bij het opstellen van de 2e burap
2020 nog niet volledig in beeld: de coronamaatregelen zijn ten tijde van het opstellen
van de 2e burap nog steeds onderhevig aan wijzigingen. De budgettaire consequenties
hebben we per programma in beeld gebracht. De inzet zonder budgettaire
consequenties (bijvoorbeeld ambtelijke inzet) is hierin niet opgenomen:
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Reserves en voorzieningen
In de 2e begrotingswijziging 2020 worden ook wijzigingen doorgevoerd die geen
invloed hebben op het begrotingsresultaat; in de kostendekking wordt voorzien door
een beroep te doen op reserves. Hieronder zijn de daarmee samenhangende mutaties
van de reserves opgenomen.
Algemene reserve
Het resultaat van de primitieve begroting 2020, de 1e burap 2020 en de 2e Burap
2020 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in
onderstaande tabel. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene
reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Door het te verwachten negatieve
resultaat over 2020 zal de stand van de algemene reserve aanzienlijk verder verlagen.
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Budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021
De verwachting is dat een deel van de geraamde werkzaamheden in 2020 niet
gerealiseerd gaat worden. Hieronder is een overzicht opgenomen van budgetten welke
wij verzoeken over te hevelen van 2020 naar 2021. Een toelichting op de betreffende
posten is opgenomen in de 2e burap 2020:

Pagina 7 van 9

Investeringskredieten 2020 bijstellen
Een deel van de investeringen voor 2020 willen we bijstellen. Een overzicht van de
investeringskredieten is hieronder opgenomen:

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting, investeringskredieten
en mutaties op de reserves en de overheveling van investeringskredieten en
budgetten van 2020 naar 2021.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+. De communicatie zal plaatsvinden
middels de reguliere communicatiekanalen.
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Wat is het vervolg?
Het vaststellen van een aangepaste programmabegroting 2020, investeringskredieten
2020 en een overzicht van mutaties op de reserves en overheveling van budgetten
van 2020 naar 2021 wordt geagendeerd voor de raad van 17 december 2020.

Hoe monitoren en evalueren we?
In de jaarrekening 2020 en de 1e burap 2021 zullen de ontwikkelingen en de financiële
effecten die hieruit voortvloeien ten aanzien van de programmabegroting en
investeringskredieten verwerkt worden.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester

R. Heintjes

J. Langenacker
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