
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJAARSNOTA 2017 

 
Corsa: 2017018068 



 

 

Najaarsnota 2017    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Najaarsnota 2017 3

A. SAMENVATTING 

 

A.1  Financieel resultaat  

 

Een belangrijk doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met 

budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2017.  

 

De mutaties in de najaarsnota 2017 leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo van 

€ 1.085.848. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht. 

 

Het negatieve saldo van de primaire begroting 2017 in uw raad van 3 november 2016 bedroeg 

€ 186.911 (inclusief de nieuwe voorstellen en de uitwerking septembercirculaire 2016). Na 

vaststelling van de voorjaarsnota 2017 in mei is het negatieve begrotingssaldo opnieuw bijgesteld 

tot € 407.167 negatief. 

 

In uw raadsvergadering van juli heeft u ingestemd met het ontwerpjaarverslag 2016 van de VRK 

wat leidde tot een incidentele teruggaaf van € 14.964. 
 

+   = voordeel 

-/-  = nadeel 

Saldo begroting na vaststelling voorjaarsnota 2017 -/- €    407.167 

Per saldo lasten/baten van reeds genomen besluiten +  €      14.964 

Vertrekpunt Najaarsnota 2017 -/- €    392.203 

Per saldo lasten/baten van nieuwe voorstellen +  € 1.085.848 

Nieuw saldo begroting 2017 +  €   693.645 

 

De belangrijkste oorzaken van de mutaties najaarsnota 2017 zijn: 
- Sociaal Domein, onderdeel Jeugd  € 364.000 -/- voorstel 05 

Dekking egalisatiereserve sociaal domein  € 364.000 + 

- Uitwerking najaarsnota IASZ  € 310.000 + voorstel 06 

- Hogere opbrengst toeristenbelasting  € 200.000 + voorstel 07 

- Vrijval budgetten groen t.b.v. begroting 2018  €   47.000 + voorstel 07 

- Hogere lasten voor facilitaire zaken  €   68.000 -/- voorstel 07 

- Sociaal Domein, onderdeel WMO  €   59.000 -/- voorstel 08 

Dekking egalisatiereserve sociaal domein  €   59.000 + 

- Lagere lasten WMO-voorzieningen, oude regeling  € 550.000 + voorstel 08 

 

Het voordelig effect van de exploitatiebegroting ad € 693.645 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota 

Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, gestort in de Flexibele algemene reserve (via 

resultaatbestemming 2017). 

 

Het college van B&W heeft enkele besluiten genomen, welke in deze nota worden verwerkt. Het 

betreffen de volgende besluiten: 

- Netto verkoopopbrengst Brouwerskolkweg 2 en 2a wordt voor een deel van € 175.000 
gestort in een dekkingsreserve aanpassen entree gemeentewerf en het restant € 2.559.261 

in de reserve afbouw schulden. Tevens wordt de restant boekwaarde(€ 51.441) afgeboekt; 
- Opbrengst verkopen diverse stukjes grond (€ 36.002) wordt gestort in de reserve afbouw 

schulden; 

- Restant subsidie 2015 Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (€ 22.886) ten laste van de 

post “nog te verdelen lasten decentralisatie jeugd” (sociaal domein), verloopt budgettair 
neutraal; 

- Uitwerking meicirculaire 2017 over het gemeentefonds voor de jaren 2016 en 2017 (per 

saldo € 3.428 positief). Hierover bent u per brief in juni geïnformeerd. 
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De structurele gevolgen van de Najaarsnota 2017 zijn meegenomen bij de opstelling van de 

meerjarenbegroting 2018-2021. 

 

 

A.2  Toelichting Flexibele Algemene Reserve 

 

Na alle nog in de begroting 2017 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve 

bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2017 als volgt: 

 

Geraamde stand uit de voorjaarsnota 2017   € 2.182.229 + 

Gevolgen van besluiten uit de raadsvergadering 5-6 juli 2017: 

- netto voordelig jaarrekeningresultaat 2016   € 1.575.183 + 

- uitwerking scenario A project Vitaal Vogelenzang   €     45.000 -/- 
- instemming ontwerp jaarverslag 2016 VRK   €     14.964 + 

- saldo voorlopig nadelig saldo exploitatiebegroting 2017 (saldo stand  

t/m voorjaarsnota 2017 tekort € 407.167 waarvan € 105.000 reeds  

vermeld in voorjaarsnota)   €   302.167 -/- 

Nieuw geraamde stand per 31-12-2017   € 3.425.208 + 

 

De norm van de reserve bedraagt 3% van de begrotingsomvang, zijnde 3% van € 46 miljoen is 

afgerond € 1,4 miljoen. De geprognosticeerde stand van de reserve ligt ruimschoots boven de 

norm. 

 

 

A.3 Verloop post Onvoorzien 

 

Met ingang van 2017 is een post onvoorzien ad € 50.000 opgenomen in de begroting. Deze post is 

bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn opgenomen.  

 

Onderstaand een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien 2017: 

Budget Onvoorzien 2017 € 50.000 

- inkoopbudget toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond -/- €   7.155 

- Aandeel vervangen defecte weegbrug Milieustraat -/- € 15.000 

Restant budget Onvoorzien 2017 € 27.845 

 

 

A.4 Financieel overzicht voortgang investeringen 

 

In onderstaand tabel is de stand van de lopende investeringen weergegeven. 

1 2 3 

Verstrekt 
investerings- 

bedrag 

Totaal 
geactiveerd 

Restant 
investerings- 

bedrag 

€ 4.205.408 € 986.374 € 3.219.034 

 

In kolom 1 staan de investeringsbedragen die door uw raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn 

gesteld. In kolom 2 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 3 staan de 

restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. Voor een toelichting over de voortgang van deze 

investeringen wordt verwezen naar de bijlage bij deze najaarsnota. 

http://www2.nijmegen.nl/content/187831/dekking
http://www2.nijmegen.nl/content/188541/lasten
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B. Voortgang uitvoering laatste punten collegeprogramma 2014 – 2018 

 

 

Het grootste deel van het collegeprogramma 2014 - 2018 was in november 2016 uitgevoerd. 

Onderstaand is de status te vinden van de laatste openstaande punten uit het collegeprogramma.  

 

Gemeentelijke samenwerking  

Portefeuillehouder: wethouder Heijink 

Actie Gepland Status nov 2016 Status sept 2017 

In 2015 stellen we een nota vast 

om de bestuurlijke grip op de 

samenwerkingsverbanden te 

verbeteren. 

2015 Vaststelling nieuwe 

nota Grip op 

Samenwerking 

voorjaar  2017. 

Vastgesteld raad mei 

2017. 

Natuur 

Portefeuillehouder: wethouder Kruijswijk 

Actie Gepland Status nov 2016 Status sept 2017 

In 2015 verschijnt een nieuwe 

nota voor de omgang met wilde 

dieren op gemeentegrond. 

2015 Besloten (voorlopig) 

geen uitvoering aan 

te geven. 

Besloten geen 

uitvoering aan te 

geven. 

Bestuur 

Portefeuillehouder: burgemeester Roest 

Actie Gepland Status nov 2016 Status sept 2017 

Vanaf eind 2014 houden we onze 

spreekuren ook in de 

verschillende dorpen. 

2014 - 2018 Besloten (voorlopig) 

geen uitvoering aan 

te geven. 

Besloten (voorlopig) 

geen uitvoering aan 

te geven. 

Sport 

Portefeuillehouder: wethouder Heijink 

Actie Gepland Status nov 2016 Status sept 2017 

Vaststelling sportnota 2017. 2017 In 2017 behandelen Raadsbehandeling in 

december 2017 

 

Bouwen 

Portefeuillehouder: wethouder Kruijswijk 

Actie Gepland Status nov 2016 Status sept 2017 

In 2015 actualiseren we de nota 

ruimtelijke beoordeling. 

2015 Wordt maart 2017 

ter besluitvorming 

voorgelegd. 

vertraagd, 

geagendeerd voor 

commissie/ 

raadsbehandeling 

september. 

Beheer openbare ruimte 

Portefeuillehouder: wethouder Kruijswijk 

Actie Gepland Status nov 2016 Status sept 2017 

In 2016 stellen we een nieuw 

verbreed gemeentelijke 

rioleringsplan vast. 

2016 Wordt medio 2017 

ter besluitvorming 

voorgelegd. 

Aangeboden aan de 

raad juni, 

doorgeschoven naar 

raad september. 

In 2015 stellen we een nieuw 

beleid vast voor de 

begraafplaatsen en 

natuurbegraven. 

2015 Wordt januari 2017 

ter besluitvorming 

voorgelegd. 

Raadsbesluit januari 

2017. 

Evaluatie Verkeerscirculatieplan 

(uit 1999) 

2017 en 

2018 

Start zomer 2017 

conform PvA. 

Ligt op schema 

conform PvA, 

planning raad 

februari2018.  
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C. Financieel overzicht lasten en baten t/m 11 september 

 

 

 
 

De lasten van programma 3 Economie zijn hoger dan geraamd. Dit wordt gecorrigeerd met 

voorstel nummer 7, onderdeel f (verschuiving personeelslasten van programma 8 naar 3). De 

geraamde baten op programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en 3 Economie worden positief 

bijgesteld met voorstel nummer 7, onderdeel c (subsidie bushaltes), i (straatwerk nutsbedrijven) 

en h (toeristenbelasting). De baten en lasten van programma 6 Sociaal domein lopen achter op de 

raming. De administratie van IASZ is verwerkt t/m juni. 

De baten en lasten van de overige programma´s lopen in de pas en behoeven geen verdere 

toelichting. 

LASTEN 2017 ( x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Begroting Begrotings- Totaal t/m In Kolom In

primair wijzigingen begroot % 3 - 4 %

Nr. Programma

0 Bestuur en ondersteuning 11.125 807 11.932 7.743 64,9% 4.189 35,1%

1 Veiligheid 2.027 77 2.104 1.404 66,7% 700 33,3%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.388 -113 3.275 2.496 76,2% 779 23,8%

3 Economie 76 79 155 255 164,5% -100 -64,5%

4 Onderwijs 2.100 65 2.165 1.763 81,4% 402 18,6%

5 Sport, cultuur en recreatie 4.963 -41 4.922 3.006 61,1% 1.916 38,9%

6 Sociaal domein 13.456 132 13.588 4.515 33,2% 9.073 66,8%

7 Volksgezondheid en milieu 6.905 625 7.530 4.358 57,9% 3.172 42,1%

8 Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw. 2.162 108 2.270 1.356 59,7% 914 40,3%

I Totaal (excl.boekingen reserves) 46.202 1.739 47.941 26.897 56,1% 21.045 43,9%

II Reserves begrepen in progr. 636 748 1.384 0 0,0% 1.384 100,0%

III Totaal (incl. reserves) I + II 46.838 2.487 49.325 26.897 54,5% 22.429 45,5%

BATEN 2017 ( x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Begroting Begrotings- Totaal t/m In Kolom In

primair wijzigingen begroot % 3 - 4 %

Nr. Programma

0 Bestuur en ondersteuning -30.883 -63 -30.946 -27.732 89,6% -3.214 10,4%

1 Veiligheid -12 -27 -39 -34 87,2% -5 12,8%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat -104 23 -81 -100 123,5% 19 -23,5%

3 Economie -874 0 -874 -1.044 119,5% 170 -19,5%

4 Onderwijs -175 0 -175 -133 76,0% -42 24,0%

5 Sport, cultuur en recreatie -1.053 -152 -1.205 -851 70,6% -354 29,4%

6 Sociaal domein -3.542 0 -3.542 -473 13,4% -3.069 86,6%

7 Volksgezondheid en milieu -7.194 -391 -7.585 -5.952 78,5% -1.633 21,5%

8 Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw. -1055 12 -1.043 -872 83,6% -171 16,4%

IV Totaal (excl.boekingen reserves) -44.892 -598 -45.490 -37.191 81,8% -8.299 18,2%

V Reserves begrepen in progr. -1.759 -1.684 -3.443 -1.805 52,4% -1.638 47,6%

VI Totaal (incl. reserves) IV + V -46.651 -2.282 -48.933 -38.996 79,7% -9.937 20,3%

Totaal lasten III 46.838 2.487 49.325

Totaal baten VI -46.651 -2.282 -48.933

Saldi 187 205 392

392
 

Nieuw nadelig saldo begroting 2017 ten laste van de 
flexibele algemene reserve

B  e  g  r  o  t  i  n  g I n k o m s t e n Restantraming

Werkelijke Begroting

B  e  g  r  o  t  i  n  g U i t g a v e n Restantraming

Werkelijke B e g r o t i n g


