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Actueel houden van de begroting en meerjarenraming

Bevoegdheid

PS in het kader van hun budgetrecht

Wat stellen GS voor?




Argumenten

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen verwerkt van:
Wijzigingen met budgettair effect
 Nieuwe legesverordening;
 Vervallen van de garantievergoeding van € 20.000 door verkoop van
de gronden Perkpolder;
Wijzigingen zonder budgettair effect
 Correctie van de ten onrechte tweemaal aangepaste definitieve
afschrijvingsbedragen Sluiskiltunnel;
 Overheveling budget Hotspot Breskens van € 1 miljoen van 2018
naar 2019;
 Binnen doelstelling 010104 Infrastructuur is een bedrag van
€ 500.000 overgeheveld vanuit de resterende middelen van de BDU
naar het budget voor het fietspad Molendijk bij Oud-Vossemeer.
Hiermee komt het totaalkrediet op € 1.850.000.

Doelen en effecten

De doelstellingen in de begroting 2018 worden niet aangepast.

Controleren

In de jaarrekening

Uitvoering

Betreft het actueel houden van de begroting 2018 en het
meerjarenperspectief op doelstellingenniveau

Vaststellen van de 2e begrotingswijziging 2018;
Instemmen met de herbestemming van de BDU middelen conform
GS brief 18002386 van 30 januari 2018

Kosten en dekking

De budgettaire ruimte groeit naar € 5,5 miljoen in 2021.
De geraamde stand van de algemene reserve blijft ongewijzigd en stijgt
van ultimo 2018 van ruim € 2,5 miljoen naar bijna € 6 miljoen in 2021.
Het geraamde saldo van de reserve meerjarige projecten van € 43
miljoen per 31 december 2017 loopt in de komende jaren terug.

Overige zaken

Resultaat
commissiebehandeling

Brief GS van 30 januari 2018 nr 18002386 over de herbestemming van de
BDU-middelen ten behoeve van fietspad Molendijk bij Oud-Vossemeer is
geagendeerd voor de vergadering van de commissie Economie van 9
februari 2018.

