
voorstel aan de raad   

 

 
Opgesteld door 

 
Bestuurs-en Concernstaf 
Tekir, I. (Ilhan) 

Kenmerk 16.505510 

Vergadering Gemeenteraad 

Vergaderdatum 22 september 2016 

Jaargang en nummer 2016 76 

Geheim Nee 
 

 

 

2-e technische begrotingswijziging 2016 
 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 

1 De tweede (meerjaren)begrotingswijziging in 2016 vast te stellen. 

2 De parkeerbegroting inclusief de aanpassing van de reserves structureel te actualiseren. 

3 De lasten van de doelstelling Bibliotheek Utrecht onder het Programma Onderwijs in 2016 
incidenteel te verhogen met 0,640 miljoen euro en ter dekking een onttrekking te doen aan 
de reserve Nieuwbouw Centrale bibliotheek. 

 
 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,  
 

De secretaris, 

 
 
 
Drs. J.G. Manshanden  

De burgemeester, 

 
 
 
Mr. J.H.C. van Zanen 

 

 

 
 
 
 
Conclusie commissie 
Terug in de raad: 

De fractie van SBU zal met een amendement komen om beslispunt 3 m.b.t. de bibliotheek uit het 
voorstel te amenderen 
 

 
  
  
Status: B 
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Bijlages 
Voorstel: Voorstel_6210 
Bijlage: Toelichting raad 2e BGW 2016 na subcom 
Bijlage: Bijlage beslispunt Parkeren 2e BGW 2016 

Bijlage: rvs getekend raadsbesluit nr 76 
 
 
Eerdere besluitvorming 
 
 
Uitvoering 
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Context 

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. De 

begrotingswijziging is opgebouwd uit meerdere technische wijzigingen (techniek, géén beleid) of 

de administratieve verwerking van eerdere besluitvorming. De begrotingswijzigingen tot en met de 

2-e technische wijziging 2016 vormen de nominale Programmabegroting 2017 (boek). De 1-e 

begrotingswijziging 2016 is maart jl. vastgesteld, de 3-e begrotingswijziging 2016 volgt in het 

najaar. 

 

Het budgetrecht is ingevolge artikel 18 BBV en artikel 192 Gemeentewet neergelegd bij de raad en 

maakt onderdeel uit van de kaderstellende rol van de raad. Het budgetrecht van de raad houdt in 

dat het college alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel 

autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de Programmabegroting geeft de raad het college 

deze toestemming. 

 

Dit budgetrecht heeft betrekking op de programma’s (incl. mutaties in reserves), kredieten 

(investeringen) en bestedingen ten laste van voorzieningen (bijv. groot onderhoud 

beheerplannen). De bevoegdheid tot het verschuiven van budgetten tussen programma’s (incl. 

mutaties in reserves), kredieten (investeringen) en bestedingen ten laste van voorzieningen (bijv. 

groot onderhoud beheerplannen) is daarom voorbehouden aan de raad. 

 

De mutaties tussen baten en lasten, mutaties in reserves en mutaties tussen programma’s worden 

aan de raad voorgelegd. Mutaties tussen producten, binnen het programma en waarbij geen 

mutatie in baten/lasten/reserves optreedt worden geaccordeerd door het college. 

 

De mutaties worden toegelicht in de bijlage bij ‘techniek algemeen’. Uit de tekst blijkt wat het doel 

is van de mutatie, het betreffen beleidsarme aanpassingen. 

 

In deze technische begrotingswijziging leggen wij u tevens twee nieuwe budgettair neutrale 

bijsturingsvoorstellen voor: aanpassing begroting Parkeren en de aanvullende subsidie Bibliotheek. 

Deze voorstellen behelzen toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Om dat de bevoegdheid 

tot mutaties in reserves is voorbehouden aan de raad vragen deze een expliciet besluit. Doorgaans 

leggen wij dit soort voorstellen aan u voor in de bestuursrapportage. In de eerste 

bestuursrapportage 2016 (onderdeel van de Voorjaarsnota 2016) zijn deze beide voorstellen 

abusievelijk niet verwerkt. 

 

Beslispunt 

1 De tweede (meerjaren)begrotingswijziging in 2016 vast te stellen. 

Argumenten 

1.1 Deze tweede begrotingswijziging 2016 bevat de voorstellen van de VJN 2016 en 

verschillende technisch administratieve mutaties.  

De begrotingswijziging is opgebouwd uit mutaties van begrote bedragen zonder 

beleidsgevolgen (‘techniek’) en de administratieve verwerking van besluitvorming. Bij deze 

begrotingswijziging zijn dit de voorstellen zoals die opgenomen zijn in de Voorjaarsnota 

2016. De Voorjaarsnota 2016 is nog niet vastgesteld door de raad. Mocht de raad op 30 juni 

2015 niet instemmen met voorstellen uit de VJN, dan worden betreffende amendementen 

verwerkt in de daaropvolgende begrotingswijziging. Op deze wijze blijft de actuele 

Programmabegroting 2016 in lijn met het budgetrecht van de raad.  

1.2 Hiermee wordt de programmabegroting 2016 en meerjarenraming geactualiseerd.  

Met deze technische wijzigingen wordt de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 

geactualiseerd.  
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Beslispunt 

2 De parkeerbegroting inclusief de aanpassing van de reserves structureel te actualiseren. 

Argumenten 

2.1 De actualisatie vindt jaarlijks plaats.  

Het baten-en lastenniveau voor de periode 2016 – 2021 is geactualiseerd. Dit heeft geen 

invloed op het vastgestelde beleid. De baten –en lasten blijven onder dezelfde prestaties 

(Autoparkeren en Fietsparkeren) begroot en verantwoord. Zie de bijlage voor de financiele 

uitwerking.  

 

Beslispunt 

3 De lasten van de doelstelling Bibliotheek Utrecht onder het Programma Onderwijs in 2016 

incidenteel te verhogen met 0,640 miljoen euro en ter dekking een onttrekking te doen aan 

de reserve Nieuwbouw Centrale bibliotheek. 

Argumenten 

3.1 Hiermee wordt de aanvullende subsidie aan de bibliotheek voor voorbereidingskosten en de 

dekking daarvan in de begroting verwerkt.  

In verband met de verhuizing van de Centrale bibliotheek naar het Neude worden kosten 

gemaakt. In de kosten van de (voorbereiding van) de verhuizing naar en inrichting van het 

Neude is voorzien middels de Reserve Nieuwbouw bibliotheek. Voor 2016 heeft de 

Bibliotheek Utrecht een aanvullende subsidieaanvraag gedaan voor 0,640 miljoen euro. De 

subsidie is toegekend en de dekking wordt, conform de doelstelling, onttrokken aan de 

reserve Nieuwbouw Centrale bibliotheek.  
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Raadsbesluit   

 
Raadsbesluit 
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2-e technische begrotingswijziging 2016 

 

besluit 

1 De tweede (meerjaren)begrotingswijziging in 2016 vast te stellen. 

2 De parkeerbegroting inclusief de aanpassing van de reserves structureel te actualiseren. 

3 De lasten van de doelstelling Bibliotheek Utrecht onder het Programma Onderwijs in 2016 
incidenteel te verhogen met 0,640 miljoen euro en ter dekking een onttrekking te doen aan 
de reserve Nieuwbouw Centrale bibliotheek. 

 
 
 

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 22 september 2016 

 
                                                 
 
De griffier 
 

mr. M. van Hall 

 

De voorzitter gemeenteraad 
 

mr. J.H.C. van Zanen 

  
 

 

http://www.utrecht.nl/

