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Openbaar

Geadviseerde beslissing raad
1. De slotwijziging voor het begrotingsjaar 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële gevolgen van de slotwijziging 2018 te verwerken in de begroting 2018.

Inleiding
Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus ontvangt de raad de slotwijziging 2018.
In de jaarrekening 2017 zijn er begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd en is met inspanning van 
college en raad voorkomen dat een accountantsverklaring met beperking is afgegeven.

Beoogd effect
De slotwijziging 2018 is een methode om de onrechtmatigheden voor geconstateerde 
budgetoverschrijdingen tot 1 oktober 2018 van € 25.000 of meer te voorkomen.

Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 Budgetrecht van de raad

Deze slotwijziging 2018 brengt de raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de 
begroting 2018. Vaststelling van de gemelde financiële gevolgen en daaruit voortvloeiende 
aanpassing van de budgetten en kredieten geeft invulling aan het budgetrecht.

Overleg gevoerd met 
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
De slotwijziging 2018 heeft als peildatum 30 september 2018. Na deze datum kunnen 
budgetoverschrijdingen ontstaan, die nu niet meegenomen worden. 

Uitvoering/vervolgstappen 
Niet van toepassing.

Evaluatie/monitoring 
Bij de jaarstukken 2017 is een begrotingsonrechtmatigheid geconstateerd. De geconstateerde 
onrechtmatigheid betrof onder andere overschrijdingen op budgetten en kredieten die niet tijdig aan de 
raad zijn gemeld. Met inspanning is voorkomen dat de gemeente een accountantsverklaring met 
beperking heeft gekregen.
In het huidige proces wordt de tweede tussenrapportage gestart in juni. Door de tussenrapportage in 
juni op te stellen kunnen de structurele financiële effecten nog worden verwerkt in de primitieve 
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begroting van het komende jaar. Bij de vaststelling van de nieuwe begroting wordt zo een compleet 
mogelijk beeld van het begrotingssaldo weer gegeven.
Gevolg van deze handelswijze is dat budgettaire afwijkingen die na mei van het lopende jaar ontstaan 
niet meer kunnen worden gerapporteerd. Door voor het boekjaar 2018 een slotwijziging op te stellen 
kunnen begrotingsonrechtmatigheden tot aan oktober worden afgestemd.

De Planning & Control-cyclus voor 2019 en verder wordt in overleg met de raad verder vorm gegeven.

Financiën 
De slotwijziging 2018 laat een nadelig saldo zien van € 99.200. 

Ter informatie volgt hieronder een actuele stand van de begroting 2018 na de slotwijziging 2018:

Bedrag (- = nadeel)

2018

Prognose saldo Jaarrekening 2018 bij de 2e tussenrapportage 2018 € 441.300
Actieplan Luchtkwaliteit, aanschaf luchtmeters en extra communicatie 
(raadsbesluit 20 september 2018)

€ -35.000

Totaal saldo slotwijziging 2018 € -99.200
Prognose saldo Jaarrekening 2018 na slotwijziging 2018 € 307.100

Juridische zaken 
Niet van toepassing.

Duurzaamheid 
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Slotwijziging 2018
2. Raadsbesluit
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