Gemeente Nieuwkoop gemeenteraad

nieuwkoop

Raadsbesluit
Titel I onderwerp: Jaarstukken 2015
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Gelet op artikel 197 en 198 van de Gemeentewet
Besluit:
1. Vast te stellen de Jaarstukken 2015 en daarmee:
a. vast te stellen het jaarverslag, waarin het college verantwoording aflegt over de realisatie van
de in de begroting 2015 opgenomen beleidsdoelstellingen;
b. vast te stellen de jaarrekening, waarin het college verantwoording aflegt over de realisatie van
de in de begroting 2015 opgenomen financiële budgetten;
c. te autoriseren het overzicht af te sluiten kredieten, het overzicht af te sluiten kredieten met
overschrijding en het overzicht kredieten die langer dan twee jaar openstaan, zoals opgenomen in
hoofdstuk 5.5. van de jaarstukken;
d. vast te stellen bijlage 5.2, de rapportage Interbestuurlijk Toezicht;
e. vast te stellen het voordelige resultaat van C 3.830.000.
2.

Het resultaat als volgt te bestemmen:
a. te besluiten tot overheveling naar de begroting 2016 van het budget 'Exploitatiebijdrage de
Zevensprong' voor een bedrag van C 31.000;
b. te besluiten tot overheveling naar de begroting 2016 van het budget 'Programma
Dienstverlening' voor een bedrag van C 9.000;
c. te vormen een reserve 'Onvoorziene kosten Grondexploitaties' met als bestemming de dekking
van incidenteel optredende onvoorziene kosten in de grondexploitaties;
d. in de reserve bedoeld onder c te storten een bedrag van C 2.319.000;
e. te storten in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar een bedrag van ê 407.000 als dekking van
de onttrekking die is gedaan bij de actualisatie van de grexen, in verband met de opbrengsten uit
Ter Aar Zuidoost die ten gunste moeten komen van de Noordse Buurt;
f. in de reserve Verbonden Partijen een bedrag van C 700.000 te storten in verband met het
huisvestingsvraagstuk SWA;
g. ter ondersteuning van het project snel internet buitengebied Nieuwkoop een bedrag van
maximaal 20.000 euro beschikbaar te stellen, nader aan te wenden door het College van B&W
h. het restant van het resultaat van C 344.000 te storten in de Algemene Reserve Vrij
Besteedbaar;

3.

De volgende in 2015 niet gerealiseerde onttrekkingen aan de algemene reserve op te nemen in
de begroting 2016:
a. een onttrekking van C 30.000 ten behoeve van 'aanpassing parkeerterrein Noorden';
b. een onttrekking van C 18.700 ten behoeve van 'verplaatsen kinderboerderij';
c. een onttrekking van C 12.100 ten behoeve van 'uitbreiding algemene begraafplaats
Nieuwkoop';
d. een onttrekking van ê 200.000 ten behoeve van 'verkeersveilige fietsroutes';
e. een onttrekking van ê 18.000 ten behoeve van 'Dorpsgerichte activiteiten'.

4.

Besluitpunten 1 t/m 3 vast te stellen middels bijgaande begrotingswijziging met nummer 22.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 30 juni 2016,
nummer 2016-084.
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