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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Diverse budgetten over 2011 zijn niet of niet volledig besteed. Voor enkele wordt voorgesteld deze over te 
hevelen naar 2012. Ook zijn enkele voorstellen van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
opgenomen, die uit een normale bedrijfsvoering voortvloeien, maar waarvoor (nog) geen raadsbesluit 
aanwezig is, 

2. Achtergrond 
De budgethoudersregeling geeft de mogelijkheid om, onder voorwaarden, niet opgemaakte budgetten 
2011 mee te nemen naar het nieuwe begrotingsjaar. Deze overheveling gebeurt door het vormen van een 
bestemmingsreserve. In 2012 worden de overgehevelde budgetten hieruit gedekt en drukken daardoor 
niet op de begroting 2012. 

3. Overwegingen 
Budgetoverheveling 
Voor de volgende budgetten wordt verzocht deze naar 2012 over te hevelen. Deze zijn getoetst met de 
voorwaarden zoals opgenomen in de budgethoudersregeling. Om overheveling van relatief geringe 
bedragen te voorkomen is een minimumbedrag van € 10.000,-- gesteld aan het over te hevelen bedrag. 
U wordt voorgesteld door middel van de vorming van een bestemmingsreserve Overheveling budgetten in 
te stemmen met de overheveling van de hieronder toegelichte budgetten voor een totaalbedrag van € 
142.400,-. 

Waarschuwingsborden en wegwijzers (6042/4032) €21.000-
In de begroting 2011 is éénmalig een bedrag van € 23.000, - opgenomen voor het aanpassen van de 
bewegwijzering voor het ontsluiten van Dintelmond via de A29 aansluiting Willemstad. In 2011 is dit 
budget niet besteed omdat gewacht is op de resultaten uit het onderzoek ontsluiting Dinteloord. Het 
rapport hierover is eind december 2011 binnengekomen en zijn in januari 2011 opiniërend besproken in 
de commissie ruimte. De middelen voor de aanpassing van de bewegwijzering dienen vooralsnog 
beschikbaar te blijven. 

Openbaar groen (6101/4045) €23.400, -
Ook in 2011 is het uit 2010 overgehevelde budget voor het plaatsen van een worteldoek en het 
vervangen van bomen in het Kwartier te Steenbergen niet uitgegeven. Oorzaak hiervan is een veranderd 
inzicht, waardoor meer tijd nodig was om verder onderzoek te doen. De verwachting is nu dat de 
budgetten begin 2012 zullen worden besteed. 

Speelvoorzieningen(6107) €25.000-
Het budget 2011 voor onderhoud en aanschaf speeltoestellen is niet volledig besteed. 
Aan het eind van het jaar resteert hierop € 28.000,- . 

Ter inzag ligt: 



Verzocht wordt van dit bedrag € 25.000,-- in te zetten voor de aanleg van een J O P De Heen. Het streven 
naar de realisatie van een speelvoorziening in iedere kern komt op deze wijze weer een stap dichterbij. 

Riolering (6140/4106) € 22.000, -
In april 2010 is het rioolreinigingsbestek gegund. Deze gunning heeft betrekking op twee jaren. De 
budgetten voor zowel 2010 als 2011 zijn nodig om het bestek te kunnen uitvoeren. Aan het eind van 2011 
zijn de geplande werkzaamheden nog niet geheel uitgevoerd. Het in 2011 niet bestede bedrag is nodig 
voor de afrekening van de in het rioolreinigingsbestek 2010/2011 opgenomen werkzaamheden. 

Verbetering openbaar groen (6248/4045) € 17.900, -
In de begroting 2011 is € 37.900,- opgenomen voor de vervanging van bomen in het buitengebied. In 
2011 wordt van het jaarbedrag nog € 20.000, - gedekt uit de reserve bovenplanse verevening. Omdat er 
in 2011 geen uitgaven zijn geweest blijven deze middelen binnen de reserve hiervoor beschikbaar. 
Gevraagd wordt ook het resterende, niet bestede, bedrag, ad € 17.900,- , middels overheveling 
beschikbaar te houden. De besteding van dit bedrag is in 2011 niet gebeurd omdat gezocht is naar 
samenwerking met derden in verband met de ontwikkeling van o.a. de A4. De werkzaamheden zijn 
daardoor nog niet uitgevoerd maar zullen plaatsvinden in de tweede helft van het plantseizoen (jan-mrt 
2012). 

Uitvoeringsprogramma water (6237/4045) €33.100-
In 2010 is een extra opgenomen budget voor het oplossen van knelpunten uit het Uitvoeringsprogramma 
water overgeheveld naar 2011. Dit uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld tijdens het 
Bestuurlijk Overleg Water. Enkele werkzaamheden uit 2011 zijn in verband met het vinden van 
combinatie-mogelijkheden met andere projecten uitgesteld. In het Bestuurlijk overleg van 2011 is een 
nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het nog niet bestede budget is nodig om de hierin opgenomen, 
nog niet uitgevoerde, werkzaamheden in 2012 te kunnen uitvoeren. 

Mutaties reserves/voorzieningen (0=onttrekking/T=toevoeging) 
Voor diverse uit normale bedrijfsvoering of uit door burgemeester & wethouders genomen besluiten 
voorvloeiende onttrekkingen of toevoegingen aan reserves dient de raad nog een besluit te nemen. De 
onttrekkingen en toevoegingen waarvoor dit geldt zijn hieronder kort toegelicht. 

Dekkingsreserve investeringen informatieplan 2009/201O/Algemene reserve (O/T) 
Op de investeringstaat 2010 in de perspectiefnota 2009-2013 is een investering van € 57.000,--
opgenomen voor E-loket fase 3 (doorontwikkeling website). Deze investering is ook meegenomen in de 
ter dekking van de afschrijvingslasten gevormde dekkingsreserve. In de uiteindelijke begroting 2010 is 
deze investering niet meer opgenomen. Het in de dekkingsreserve hiervoor opgenomen bedrag kan 
daardoor vrijvallen en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Bovenplanse vereveningAFCNP€ 194.000,- (T) 
In 2011 is de eerste bijdrage in het kader van een bedrijfsvestiging op het A F C N P ontvangen. Dit bedrag 
wordt in een afzonderlijke reserve gestort. In 2012 t/m 2014 zal hieruit onze bijdrage in de aanleg van het 
Aquaduct voor een deel worden gedekt. 

Algemene reserve (T) 
De voormalige brandweerkazerne te Nieuw-Vossemeer is eind van het jaar verkocht. Voorgesteld wordt 
de hieruit voortvloeiende winst, ad € 66.900,- , toe te voegen aan de algemene reserve. 

Risicoreserve (O) 
De exploitatieberekening van Bp sportpark Oostgroeneweg is recentelijk geactualiseerd. 
Door de economische situatie wordt verwacht dat met name de opbrengsten later zullen worden 
gerealiseerd en dat het plan niet eind 2016 maar eind 2018 pas zal worden afgesloten. Dit heeft met 
name een nadelig effect op de rentelasten. De geactualiseerde exploitatieberekening sluit met een tekort. 
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Te verwachten verliezen moeten volgens de verantwoordingsvoorschriften direct worden genomen. Een 
verlies voortvloeiend uit de bouwgrondexploitatie als gevolg van een langere looptijd of lagere opbrengst 
is afgedekt middels de risicoreserve. Het te verwachten tekort, ad € 380.000,- , op Bp sportpark 
Oostgroeneweg kan dan ook ten laste van deze reserve worden gebracht. 

Éénmalige zaken kadernota 2008 € 19.900, - (O) 
Per 1 januari 2011 is in deze bestemmingsreserve enkel nog een bedrag van € 40 .000, - opgenomen 
voor kosten van functiewaardering. In 2011 is begonnen met de implementatie van het nieuwe functie
waarderingssysteem HR21. De kosten hiervan, in 2011 € 19.900,-, worden gedekt uit het eerder 
genoemde bedrag. 

Éénmalige zaken perspectiefnota 2008-2012 € 35.700, - (O) 
In deze gevormde bestemmingsreserve resteerde per 1 januari 2011 nog een bedrag van € 35.700,- voor 
dekking van opleidingskosten voor dienstverlening en het informatieplan. In 2011 zijn deze opleidingen 
afgerond en kan het in de reserve opgenomen bedrag geheel worden onttrokken. 

4. Middelen 
De gedane voorstellen hebben geen extra exploitatielasten voor het begrotingsjaar 2011 tot gevolg. Wel 
ontstaat hierdoor in 2012 de ruimte om reeds in gang gezette zaken uit te voeren of in 2012 niet geraamd 
projecten alsnog uit te voeren. Hiervoor hoeft dan geen beslag te worden gelegd op budgetten van 2012. 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Aanpak 
N.v.t. 

7. Voorstel 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

• In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve voor de over te hevelen 
budgetten tot een bedrag van € 142.400,-; 

Overigens in te stemmen 
met de volgende onttrekkingen: 

• € 57.000,- aan de dekkingsreserve investeringen informatie 2009/2010; 
• 0 380.000,- aan de risicoreserve: 
• C 19.900,- aan de bestemmingsreserve Éénmalige zaken kadernota 2008; 
• € 35.700,- aan de bestemmingsreserve Éénmalige zaken perspectiefnota 2008-2012. 

En met de volgende toevoegingen: 
• € 57.000,- en € 66.900 aan de algemene reserve; 

• € 194.000,- voor vorming van de bestemmingsreserve Bovenplanse verevening A F C N P . 

Hoogachtend, 

de secretaris 
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