
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen wonen en Samen leven 

Vergaderdatum: 4 juli 2019 

Steller en fractie: dhr. E. Piena (VVD) 

Agendapunt: 7. Kaderbrief begroting 2020 

Portefeuillehouder: dhr. C.A. Oosterwijk  

Datum indiening vraag bij griffie: 4 juli 2019 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 8 juli 2019 

 

 

Vraag 1  
Kan de raad een overzicht krijgen van de besluiten van het college en de raad, die genomen zijn na de 
afsluiting van de 1e Tussenrapportage, en waarvan de financiële gevolgen verwerkt zullen worden bij de 
2e Tussenrapportage. 

 

Antwoord  
 
In het onderstaande overzicht is de tabel uit de Kaderbrief aangevuld met de raadsvoorstellen en -
besluiten tot en met 11 juli 2019 opgenomen. Alle besluiten met financiele gevolgen tot 13 juni zijn in de 
1 tussenrapportage 2019 verwerkt. 

  - = nadeel  

Omschrijving 
Begroting 2020 - 2023 

2020 2021 2022 2023 

Saldo primaire begroting 2019-
2022 

2.470.800 3.225.300 3.773.600 3.695.300 

1e begrotingswijziging 2019 

Collegeprogramma 
-1.116.100 -936.100 -886.000 -886.000 

Jaarrekening 2018 structurele 
lasten 

-122.000 -122.000 -122.000 -122.000 

CONCEPT 1e tussenrapportage 
2019 

        

Budgettaire wijzigingen exploitatie -979.300 -1.016.400 -888.700 -888.700 

Budgettaire wijzigingen 
kapitaallasten 

-45.900 -114.300 -113.200 -113.200 

          

Saldo begroting bestaand beleid 207.500 1.036.500 1.763.700 1.685.400 

         

Trendmatige verhoging OZB 135.000 135.000 135.000 135.000 

Inflatie gemeente  -502.000 -502.000 -502.000 -502.000 

BAR-organisatie -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 

Start begroting 2020 - 2023 
ongewijzigd beleid 

-290.500 538.500 1.265.700 1.187.400 

 
 



 

 
 

Omschrijving 

Begroting 2020 - 2023 

Datum 
Raadsbesluit 
/ -voorstel / 

RIB 2020 2021 2022 2023 

Behandeld door de gemeenteraad 

Verhoging normbedragen voor 
nieuwbouw en uitbreiding 

schoolgebouwen 

20.500 13.100 -47.700 -47.700 13-6-‘19 besluit 

Inpassing Gemini College op 
Sportpark Ridderkerk 

215.900 355.400 376.300 -155.400 13-6-‘19 besluit 

Financiering nieuw 
doelgroepenvervoer 

-528.657 -528.657 -528.657 -528.657 13-6-‘19 besluit 

Ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 -80.000 -146.200 -243.200 -171.500 11-7-‘19 voorstel 

Geluidshinder Rotterdamseweg 0 -36.200 -36.200 -36.200 11-7-‘19 voorstel 

Verhogen onderhoudsniveau -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 11-7-‘19 voorstel 

SUBTOTAAL -437.257 -407.557 -544.457 -1.004.457   

INDICATIEF primitieve begroting 
Saldo 2020 - 2023 

-727.757 130.943 721.243 182.943   

 
Naast bovengenoemde raadsbesluiten en -voorstellen zijn er raadsinformatiebrieven gestuurd over de 
meicirculaire 2019 en het structureel benodigd budget Sociaal domein. De effecten van autonome 
ontwikkelingen die in de Kaderbrief zijn opgenomen zijn nog niet doorgerekend en derhalve dus niet in 
het overzicht verwerkt.. 
 

 


