Openbare besluitenlijst gemeenteraad 5 juli 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2017
De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 vast en neemt kennis van de aanbevelingen die voortvloeien uit het verslag van bevindingen en de structurele voor- en nadelen die
volgen uit de jaarrekening 2017.
De raad besluit het rekeningresultaat te bepalen op € 3.595.636,- en een bedrag van
€ 828.640,- toe te voegen aan de reserve vrije bestedingsruimte.
De raad stelt een reserve grondexploitatie in met als doel een buffer te vormen voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf. Tevens met als doel indien
noodzakelijk de verlies voorziening grondexploitatie te kunnen aanvullen en hier in te storten
het bedrag van € 2.774.932,-

De raad stemt in met de voorgestelde resultaatbestemming ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte, met de verschuivingen in de onttrekkingen van de reserves en stelt de 3e
begrotingswijziging 2018 (resultaat, investeringen en projecten, bouwgrond) vast.
De raad hanteert de rentepercentages zoals vastgesteld in de paragraaf financiering van de
jaarstukken 2017 als basis te hanteren voor de begroting 2019 en meerjarenraming 20202022. De raad besluit de genoemde overschrijdingen in de paragraaf begrotingsrechtmatigheid van de jaarrekening te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening.

1e bestuursrapportage 2018
De raad stelt de eerste bestuursrapportage 2018 vast en besluit het aanbestedingsvoordeel
van € 1.000.000,- op het project verledding, te storten in de reserve vrije bestedingsruimte
en het nadelige saldo van € 2.298 te onttrekken uit de algemene reserve vrije bestedingsruimte. De raad stelt de 4e begrotingswijziging 2018 vast.

Kadernota 2018 en overzicht nieuw beleid
De raad bespreekt de kadernota 2018, inclusief een aanvullende memo over de
Meicirculaire en het overzicht van nieuw beleid.
De gemaakte opmerkingen, de ingediende motie Schoolzwemmen en de ingediende amendementen “Kadernota – Zorg en Welzijn”, “Kadernota – Duurzaamheid”, “Kadernota – Derde
BOA”, “Kadernota – Sterke organisatie”, “Kadernota – Permanente klantmeting dienstverlening”, en “Kadernota – Herdenking”, zullen door het college betrokken worden bij het opstellen van de begroting 2019 – 2022.
Als u inzage wilt in de stukken, deze staan op onze website www.sonenbreugel.nl. Klik op
Bestuur en Organisatie, vervolgens op Vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij
de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze
raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491410.
Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 10 augustus 2018 op onze
website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 23 augustus 2018. Het integrale audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.
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