GEMEENTERAAD - VOORSTEL

OPSCHRIFT
Vergadering van 7 april 2016
Onderwerp:
3e wijziging begroting 2016 - Besluitvormend
Beknopte samenvatting:
e
De 3 wijziging 2016 bevat mutaties die voortkomen uit besluiten die na het opstellen van de
begroting 2016 (incl 2e wijziging) zijn genomen.
e
Het saldo onvoorzien bedraagt t/m de 3 wijziging 2016 totaal € 384.375.
In dit bedrag is inbegrepen € 88.000 opbrengst grondverkopen en € 95.250 opbrengst verkoop
gebouwen in 2016.

INFO BIJ HET BESLUIT
Besluit nummer: 2016_Raad_00071
Bestemd voor:
Commissie Bestuur en Middelen
Afdeling/team: Middelen-2 — Financiën

DE GEMEENTERAAD

AANHEF
De gemeenteraad is bevoegd op grond van:
De raad stelt op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet de financiële kaders
vast die nodig zijn om uitvoering te geven aan het in de begroting van dat jaar opgenomen
beleid. Deze kaders bestaan uit lasten en baten op programmaniveau inclusief de algemene
dekkingsmiddelen.
Volgende bijlagen worden bijgevoegd:
3e begrotingswijziging 2016 recap
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Volgende informatieve bijlagen worden bijgevoegd:
3e begrotingswijziging 2016 details
Totaaloverzicht onvoorzien na 3e begrotingswijiziging 2016

MOTIVERING
Wat is de aanleiding?
De mutaties van de besluiten na de opstelling van de begroting 2016 (incl. 2e wijziging), welke wij in
de begroting 2016 dienen te verwerken.
Toelichting eerdere besluitvorming:
Vervolg op vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2016 in de raadsvergadering van 17 maart
2016.
Wat willen we bereiken?
Voldoende budget om het in de begroting 2016 opgenomen beleid op een verantwoorde en
efficiënte wijze uit te voeren.
Wat gaan we er voor doen?
Wijzigen van de begroting 2016 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 3
begrotingswijziging 2016.

e

Wat mag het kosten?

De mutatie op onvoorzien is in deze wijziging € 72.495 (voordelig).

Dit is als volgt opgebouwd:
Lasten
Mutaties exploitatie
Totale mutaties
Mutatie onvoorzien

Baten

€ 43.455 € 109.450
€ 43.455 € 109.450
€ 72.495

€

0

Saldo voor mutaties reserves € 115.950 € 109.450
Mutaties reserves
Totaal wijziging

€

0 €

6.500

€ 115.950 € 115.950
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Onderstaand gaan wij in op de wijzigingen. Dit doen wij in volgorde van de programma’s. Hierbij
gaan wij in op de onderdelen: Exploitatie, Reserves en Investeringen.

Exploitatie
Programma 2 Veiligheid en openbare orde (mutatie € 18.000)
Handhaving Openbare Orde en Veilgheid
Wij ramen hogere kapitaallasten, hogere exploitatielasten voor onderhoud en de jaarlijkse
vergoedingen bij gevelinstallatie van in totaal € 5.755. Dit bedrag brengen wij ten laste van
onvoorzien.
In de raadsvergadering van 4 juni 2015 heeft de Raad een krediet verleend van € 25.000 voor de
vervanging van de bestaande camera’s in de binnenstad van Terneuzen. In het financieel
meerjarenperspectief 2016-2020 is een totaalbudget van € 30.000 voorzien voor uitbreiding van het
cameratoezicht. Hiervan is bij vaststelling van de begroting 2016 € 7.500 geautoriseerd.
Bij de aanbesteding is gebleken dat voor dit jaar een aanvullend krediet van € 69.300 (zie I1) nodig
is. Hierbij voeren wij zowel de vervanging als de uitbreiding gelijktijdig uit. Dit is efficiënter en
veroorzaakt minder overlast voor inwoners, bezoekers en ondernemers. De ramingen van jaarlijks €
7.500 voor de jaren 2017 t/m 2019 komen hiermee te vervallen.
Daarnaast ramen wij een bijdrage van € 12.000 voor het plaatsen van zgn. ANPR-camera’s
(Automatic NumberPlate Recognition) in het havengebied. Deze incidentele bijdrage brengen wij
ten laste van onvoorzien.
De plaatsing van deze camera's is onderdeel van het ondermijningsbeleid Zeeland. Hiermee
worden barrières gecreëerd voor de georganiseerde criminaliteit. Ook de politie, douane, FIOD en
Koninklijke Marechaussee verstrekken eenzelfde bijdrage.

Programma 4 Economie en Toerisme (mutatie € - 103.000)
Gebouwen
Wij ramen incidenteel € 17.750 voor de netto opbrengst van de verkoop Havenplein 1 in Philippine.
Deze netto opbrengst blijft over na aftrek van de boekwaarde en een bedrag voor bouwrijpmaken
(zie hierna). Wij voegen dit bedrag toe aan onvoorzien.
Ook ramen wij (ten laste van de bruto verkoopopbrengst, zie hierboven) een bedrag van incidenteel
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€ 6.700 voor het bouwrijpmaken van het deel van het perceel wat bebouwd gaat worden.
Het perceel Havenplein 1 in Philippine (vm school de Werf) is in twee delen verkocht. Het eerste
deel betreft het deel schoolplein/fietsenstalling/bebossing. De verkoopprijs is € 41.440. De koper wil
hier een nieuwe apotheekhoudende huisartsenpraktijk bouwen.
Het tweede deel betreft het vm schoolgebouw. De verkoopprijs is € 175.000.

Wij ramen incidenteel € 85.000 voor de opbrengst van de verkoop van de Graafjansdijk B48 en B50
in Westdorpe (Concordia). Daarnaast ramen wij ten laste hiervan in programma 8 € 7.500 voor het
wijzigen van het bestemmingsplan. De netto opbrengst € 77.500 voegen wij toe aan onvoorzien.
De koper wil in het pand gaan wonen.

Programma 6 Sport en Recreatie (mutatie € 1.000)
Sportstimulering
Wij ramen incidenteel € 1.000 subsidie voor de organisatie van de openingswedstrijd Dutch Masters
of Motocross (voorheen Open Nederlands Kampioenschap Motocross). Dit bedrag brengen wij ten
laste van onvoorzien.
Het Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) heeft Stichting RES Axel alsnog
verzocht de openingswedstrijd te organiseren. Dit omdat de gemeente waarin deze oorspronkelijk
was gepland geen vergunning heeft afgegeven. Wij willen de organisatie van nationale- en
internationale wedstrijden (of kampioenschappen), voor zover financieel haalbaar, zo veel mogelijk
positief benaderen. Dergelijke sportevenementen brengen zowel binnenlandse als buitenlandse
publiciteit met zich mee.

Programma 7 Onderwijs en Jeugd (mutatie € 296.000)
Basisonderwijs onderwijshuisvesting
Wij ramen incidenteel € 4.000 voor een bijdrage aan de plaatsing van een overdekte fietsenstalling
bij De Statie in Sas van Gent. Dit bedrag brengen wij ten laste van onvoorzien.
Een overdekte fietsenstalling wordt vanaf de opening van de nieuwe school al gemist. Het
kinderparlement wil een overdekte fietsenstalling omdat de fietsen nu in weer en wind staan en
daardoor sneller kapot gaan. Bij slecht weer is er voor de leerlingen ook geen schuilmogelijkheid.
Door een bijdrage te leveren aan de fietsenstalling willen wij het kinderparlement en alle leerlingen
laten zien dat samenwerken loont en door te particperen in de samenleving veel te bereiken is.
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Eerstelijnsloket Jeugd
Wij ramen diverse bedragen over i.v.m. de overheveling van taken en medewerkers van het
Centrum voor Jeugd en Gezin naar aan-z per 1 januari 2016. Het betreft in dit programma een
totaalbedrag van structureel € 292.265. Ditzelfde bedrag komt terug bij programma 10.

Programma 8 Ruimte, Wonen en Milieu (mutatie € 8.000)
Ruimtelijke planvorming
Wij ramen, zoals aangegeven bij programma 4, € 7.500 voor het wijziging van de bestemming van
het perceel Graafjansdijk B48 en B50 in Westdorpe (Concordia). Dit bedrag brengen wij in
mindering op de verkoopopbrengst. Het perceel heeft een maatschappelijke bestemming. De koper
wil het pand bewoonbaar maken om hier te gaan wonen. Daarnaast wil de koper het pand later
verder opknappen tot woning.

Programma 9 Werk en Inkomen (mutatie € 7.000)
Participatiebudget - reïntegratie WWB
Wij ramen incidenteel in 2016 en 2017 een bedrag van € 6.500 voor inzet extra personeel voor de
uitvoering van de Wet taaleis (screening bestaand bestand). Deze bedragen dekken wij uit de
reserve WWB-IIB (zie R1).
Per 1 januari 2016 is de Wet taaleis van toepassing voor alle bijstandsgerechtigden waarvoor een
arbeidsverplichting geldt. Voor degenen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geldt geen
arbeidsverplichting en dus de taaleis ook niet. Het nieuwe artikel 18b in de Participatiewet legt een
bijstandsgerechtigde de verplichting op om de Nederlandse taal op minimaal het referentie-niveau
1F (eind basisschool) te beheersen. Voor degenen die op 31 december 2015 algemene bijstand
ontvingen geldt de taaleis vanaf 1 juli 2016 (overgangsrecht). In de praktijk zullen vooral
analfabeten en laaggeletterden met de taaleis te maken krijgen.

Programma 10 Mens en Maatschappij (mutatie € -292.000)
Jeugdgezondheidszorg en CJG
Wij ramen diverse bedragen over i.v.m. de overheveling van taken en medewerkers van het
Centrum voor Jeugd en Gezin naar aan-z per 1 januari 2016. Het betreft in dit programma een
totaalbedrag van structureel € - 292.265. Ditzelfde bedrag komt terug bij programma 7.
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Algemene Dekkingsmiddelen (mutatie per saldo € 66.000)
Het saldo van Algemene dekkingsmiddelen wordt gevormd door de mutatie op onvoorzien (€
72.495) en de mutatie op de reserves (- € 6.500).

Reserves
Onttrekkingen
R1:

Reserve WWB-IIB

€ 6.500

Investeringen
I1:

Vervanging camera's Nieuwstraat Terneuzen
(2015)

I2:

Afwaardering Havenplein 1 Philippine (vm school
€ 192.000
De Werf)

€ 69.300

Onvoorzien
Voor de mutaties in onvoorzien verwijzen wij naar de bijlage Totaaloverzicht onvoorzien 2016 bij de
e
3 wijziging 2016.

Conclusie
e
Het saldo onvoorzien bedraagt t/m de 3 wijziging 2016 totaal € 384.375.
Begrotingswijziging:
Ja
Wat zijn de vervolgstappen?
e
e
Opstellen van de 4 begrotingswijziging 2016 met besluiten die genomen zijn na de 3
begrotingswijziging 2016. Het volgende Planning en Control document is de gecombineerde 1
Burap 2016/Perspectievennota 2017-2020, welke wij in mei aanbieden.

e
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Participatie niveau:
Geen rol
Duiding participatie niveau:
nvt

Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad besluit de 3e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.
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3e begrotingswijziging 2016 recap

Recap 3e begrotingswijziging 2016 (x € 1.000)
Programma
1 Bestuur en Burger

Omschrijving
begroting voor wijziging

1 Bestuur en Burger
2 Veiligheid en Openbare orde

7.532
6.677

mutaties 3e wijziging

18

0

18

6.741

47

6.694

9.727

1.371

8.356

9.727

1.371

8.356

begroting voor wijziging

5.320

3.554

1.766

mutaties 3e wijziging

7

109

-103

5.327

3.663

1.663

6.371

1.432

4.938

6.371

1.432

4.938

begroting voor wijziging

10.528

768

9.760

mutaties 3e wijziging

1

0

1

10.529

768

9.761

19.498

1.618

17.881

begroting voor wijziging

begroting voor wijziging

begroting voor wijziging
mutaties 3e wijziging

7 Onderwijs en Jeugd
8 Ruimte, Wonen en Milieu

begroting voor wijziging
mutaties 3e wijziging

99 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal

296
18.177

18.746

15.166

3.580

0

8

15.166

3.587

begroting voor wijziging

32.413

14.355

18.058

mutaties 3e wijziging

7

0

7

32.419

14.355

18.064

begroting voor wijziging

22.522

770

21.752

mutaties 3e wijziging

-292

0

-292

10 Mens en Maatschappij
99 Algemene dekkingsmiddelen

0
1.618

8

9 Werk en Inkomen
10 Mens en Maatschappij

296
19.795

18.754

8 Ruimte, Wonen en Milieu
9 Werk en Inkomen

7.532

47

6 Sport en Recreatie
7 Onderwijs en Jeugd

1.197
1.197

5 Kunst en Cultuur
6 Sport en Recreatie

8.729
6.724

4 Economie en Toerisme
5 Kunst en Cultuur

Saldo 2016

8.729

3 Verkeer en Vervoer
4 Economie en Toerisme

Baten 2016

begroting voor wijziging

2 Veiligheid en Openbare orde
3 Verkeer en Vervoer

Lasten 2016

22.230

770

21.460

begroting voor wijziging

3.148

103.447

-100.300

mutaties 3e wijziging

72

7

66

3.220

103.454

-100.234

143.842

143.842

0
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