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Samenvatting
In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het 
vaststellen van de primitieve begroting 2021. Het positieve begrotingssaldo volgens de 
primitieve begroting inclusief 1e aanpassing begroting 2021 was voor 2021 €  332.000. In 
deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.342.000 
nadelig welke leidt tot een tekort over 2021 van € 1.010.000. Dit negatieve saldo wordt 
onttrokken aan de algemene reserve. Tevens is er een aangepast overzicht aan 
investeringsbudgetten 2021 en reserves 2021 ter vaststelling opgenomen.

Wat is de voorgeschiedenis?
In de raadsvergadering van 12 november 2020 is de primitieve begroting 2020 
vastgesteld. De 1e aanpassing op de begroting 2021 is vastgesteld op 17 december 
2020. 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. 

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 (2021). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2022 en 
verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de kadernota 2022 en 
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 reserves is hieraan toegevoegd. 

De wijzigingen van de budgetten in de 1e burap 2021 tellen per saldo op tot een 
nadeel van € 1.342.000. Tezamen met het resultaat uit de primitieve 
programmabegroting van € 694.000 negatief en de 1e aanpassing van de begroting 
2021 van € 1.026.000 positief leidt dit tot een nadelig begrotingsresultaat in de 1e 
burap 2021 van € 1.010.000. Bij de jaarrekening zal het resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht worden. 
De stand van de algemene reserve komt hiermee onder de beoogde ondergrens van 
€ 2.000.000, de ondergrens van de algemene reserve conform de vastgestelde nota 
reserves en voorzieningen. 

We hebben nog geen beeld van de impact die de meicirculaire kan hebben op de 
omvang van de Algemene uitkering. Mutaties in de Algemene uitkering kunnen 
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aanzienlijk zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op 
het begrotingssaldo. 

Programmabegroting 2021 na 1e burap 2021 wijzigingen 
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In onderstaande tabel is het overzicht reserves 2021 opgenomen:

Waarom dit raadsvoorstel?
In de raadsvergadering van 12 november 2020 is de primitieve begroting 2021 
vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende 
college- en raadsbesluiten genomen (o.a. de 1e begrotingsaanpassing 2021 zoals 
vastgesteld op 17 december 2021) en hebben zich diverse overige ontwikkelingen 
voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht. 

Wat gaan we doen?
Vaststellen van de 1e Burap 2021 aanpassingen op de programmabegroting 2021. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting 2021; realisatie van de 
uitvoering van beoogde taken en maatschappelijke effecten komt daarmee in het 
geding.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+.

Wat is het vervolg?
Vaststellen van de 1e burap 2021 wijzigingen op de programmabegroting 2021.

Hoe monitoren en evalueren we?
In het najaar 2021 zullen de ontwikkelingen en de financiële effecten ten aanzien van 
de programmabegroting 2021, de investeringskredieten 2021 en reserves 2021 
verwerkt worden in de 2e burap 2021. 
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Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

R. van Reijswoud J. Langenacker


