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Inleiding

Voorwoord

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een slotwijziging. Deze slotwijziging voorkomt onrechtmatigheid van 
per 1 oktober 2018 geconstateerde budgetoverschrijdingen van € 25.000 of meer. Over eventuele 
onrechtmatigheden die mogelijk na 1 oktober nog ontstaan zal uw raad middels een raadsinformatiebrief 
na het sluiten van het boekjaar 2018 worden geïnformeerd. Hiermee moet worden voorkomen dat deze 
onrechtmatigheden worden betrokken bij het (on)rechtmatigheidsoordeel van de accountant over de 
jaarrekening 2018.
 
Leeswijzer

De slotwijziging 2018 betreft een financiële rapportage van budgetoverschrijdingen van € 25.000 of meer, 
gesplitst in ‘Budgettaire wijzigingen’ en ‘Investeringen’.

Raadsbesluit uitvoering kunsttoepassing Koningsplein
Het aanvullend budget van € 37.700 dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de 
kunsttoepassing op het Koningsplein en de dekking hiervan uit de bestemmingsreserve Beeldende Kunst 
zijn beide opgenomen in de begrotingswijziging voor de slotwijziging 2018. De bestemmingsreserve 
Beeldende Kunst komt hiermee te vervallen. Het besluit hierover is in de raadsvergadering van 18 
oktober genomen.
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Financiële rapportage

De Financiële rapportage is gesplitst in ‘Budgettaire wijzigingen’ en ‘Investeringen’.

De ‘budgettaire wijzigingen’ geven voor het jaar 2018 de volgende financiële effecten:

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)
Totaal saldo slotwijziging 2018

€ -35.000
€ -99.200

Prognose saldo Jaarrekening 2018 na slotwijziging 2018 € 307.100

De ‘investeringen’ hebben geen effect op het geprognotiseerde saldo Jaarrekening 2018. Het bij te ramen 
bedrag voor de regelinstallatie luchtbehandeling Koningsplein 1-5 heeft een gevolg voor de kapitaallasten 
vanaf 2019. De correctie voor sportpark Reijerpark valt binnen hetzelfde krediet en heeft geen gevolgen 
voor het saldo.
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Financiële rapportage
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Budgettaire wijzigingen 

– = nadeel 
L = lasten / B = baten

Programma’s
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Investeringen

– = nadeel 
U = Uitgaven / I = Inkomsten

Programma’s
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