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Raadsvergadering: 19 maart 2013   Aan de raad 
Agendanummer:     

Afdeling: Financiën  Denekamp, 5 februari 2013 

Onderwerp:  budgetoverheveling  
 

 
 

Voorstel 

Instemmen met de onderstaande budgetoverheveling voor 2012 (zie bijlage 1): 
 

Bestemmingsplannen € 69.500 
Basisregistratie Grootschalige Topografie € 100.000 

Actualisatie vergunningenbestand Drank- en Horeca € 75.000 
Opstellen Welstandsnota/Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO) € 33.000 

Transformatiekosten Jeugdzorg en AWBZ € 10.000 

Dinkelstenen (project Dalenoord) € 8.500 
Totaal € 296.000 

 
De restantbudgetten gemoeid met personele lasten worden conform het raadsbesluit van 20 maart 

2007 automatisch overgeheveld mits het hiermee gemoeide bedrag binnen 5% van de totale loonsom 

blijft. 
 

Overwegingen 
De gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften (BBV) gaan uit van het stelsel van baten en lasten. Dit 

houdt in, dat ten laste van een dienstjaar uitsluitend de baten en lasten, die op dat dienstjaar betrek-
king hebben, kunnen worden verantwoord. 

 

Harde verplichtingen kunnen door middel van een transitorische post als baat of last in het dienstjaar 
worden verantwoord. Van een harde verplichting kan worden gesproken, indien er weliswaar nog 

geen factuur is ontvangen (dan wel verzonden), maar er wel een formele opdracht is gegeven of een 
concreet besluit van het college om een opdracht te verstrekken is genomen en de werkzaamheden in 

het dienstjaar zijn gestart/afgerond. 

 
Het is denkbaar dat budgetten in enig jaar niet worden uitgeput (ook niet middels de hiervoor ge-

noemde transitorische posten). Deze budgetten vallen in principe vrij ten gunste van het rekeningsal-
do (dit saldo wordt vervolgens toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene reserve).  Er kunnen zich 

echter situaties voordoen waarbij het redelijk is om deze (restant-) budgetten over te hevelen naar 

het volgende dienstjaar. Hiertoe is de Regeling Spelregels Budgetoverheveling vastgesteld. Hierbij zijn 
een aantal spelregels vastgesteld ten aanzien van de beoordeling van de ingediende verzoeken door 

het college en de raad en ten aanzien van de uiteindelijke beslissing door de raad, w.o.: 
 

a. Vrije beleidsruimte in budgetten (waarvoor nog geen concrete plannen waren gemaakt) kun-
nen niet worden overgeheveld; 

b. Relatief kleine bedragen of toevallige overschotten kunnen niet worden overgeheveld; 

c. De middelen die worden overgeheveld kunnen uitsluitend worden ingezet voor de oorspronke-
lijke bestemmingen; 

d. De middelen kunnen slechts één keer worden overgeheveld. 
 

In bijlage 1 zijn de ‘te honoreren verzoeken om budgetoverheveling’ met redenen omkleed toegelicht.  
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Financiën 

De voorlopige inschatting is dat met de overheveling 2012 een budget gemoeid is van € 296.000 (bij-

lage 1 te honoreren).  In 2009, 2010 en 2011 ging het om respectievelijk € 172.000, € 554.000 en 
€ 92.000. Deze bedragen zijn exclusief de restantbudgetten gemoeid met personele lasten die tot een 

bedrag van maximaal 5% van de totale loonsom conform eerdere besluitvorming mogen worden 
overgeheveld. De definitieve omvang van de overheveling is echter pas bekend bij de resultaatbe-

stemming van de jaarrekening 2012, maar deze zal geen invloed hebben op de begroting 2013 en 

volgende jaren. 
 

 
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 

De secretaris, De burgemeester, 

 
 

 
Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 

 


