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 Raadsvoorstel 
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Datum raadsvergadering: (in te vullen door griffie)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: T. Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: 
Aangepaste procedure voor begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging 

n.a.v. de septembercirculaire 2015 gemeentefonds 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal  

 
Voorstel   
Wij stellen u voor: 

 
1. Kennis te nemen van: 
 

De aangepaste procedure voor begrotingswijzigingen. Deze aangepaste procedure houdt in dat 
materiële financiële afwijkingen (zijnde afwijkingen groter dan € 50.000) die programma- 
overstijgend zijn door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. De begrotingswijzigingen 
zullen op vier vaste momenten, namelijk zo snel mogelijk na ieder kwartaal, aan uw raad worden 
voorgelegd. 

 
2. Vast te stellen: 

 

De begrotingswijziging naar aanleiding van de septembercirculaire 2015 van het Gemeentefonds. 

De begrotingswijziging is opgenomen in de bijlage bij dit raadsvoorstel. 

 

 

Aanleiding 

Op dit moment worden begrotingswijzigingen op een drietal momenten aan de gemeenteraad 

voorgelegd en vervolgens in de financiële administratie verwerkt. Deze drie momenten zijn de 

Kadernota, de Bestuursrapportage en de Aanbiedingsnota bij de programmabegroting. Het voordeel is 

dat het aantal begrotingswijzigingen dat aan de raad wordt voorgelegd beperkt is. Een nadeel is dat 

begrotingswijzigingen laat in het financiële systeem worden verwerkt, waardoor het financiële systeem 

niet altijd aansluit met de bestuurlijke actualiteit. Bovendien dienen volgens het Besluit Begroten en 

Verantwoorden (BBV) materiële programma-overstijgende financiële wijzigingen, die bekend zijn voor 

balansdatum, door de gemeenteraad vastgesteld te worden.  
 

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds gepubliceerd. Middels een  

raadsmededeling
1
 is uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire voor de 

algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein van de gemeente Roosendaal. Deze 

gevolgen betreffen materiële programma-overstijgende wijzigingen.   

 

Kader 

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is bepaald dat programma-overstijgende 

begrotingswijzigingen door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. De gevolgen van de 

septembercirculaire zijn programma-overstijgend. 

 

 

Motivering / toelichting 

Om een goedkeurende verklaring van de accountant te verkrijgen moet voldaan worden aan de eisen  

uit het BBV. Het BBV geeft aan dat materiële programma-overstijgende financiële wijzigingen, die  

bekend zijn vóór balansdatum, vastgesteld dienen te worden door de gemeenteraad. Momenteel  

worden op drie vaste momenten in het jaar begrotingswijzigingen aan de raad voorgelegd: bij de  

Kadernota, bij de Bestuursrapportage en bij de Aanbiedingsnota bij de programmabegroting.  

                                            
1
 Raadsmededeling 53B-2015 d.d. 13 oktober 2015 



Daarnaast worden bij raadsvoorstellen met een impact op de begroting begrotingswijzigingen ter  

vaststelling toegevoegd. 

Volgens de nieuwe procedure worden op vier vaste momenten in het jaar begrotingswijzigingen ter 

vaststelling aangeboden aan de raad, namelijk zo snel mogelijk na ieder kwartaal. Dat wil dus zeggen 

in april, in juli, in oktober en in december. In de begrotingswijziging van juli zullen de ontwikkelingen uit 

de meicirculaire en de bestuursrapportage verwerkt zijn. De begrotingswijziging van oktober bevat de 

gevolgen van de septembercirculaire. Daarnaast zal bij de behandeling van de programmabegroting 

een begrotingswijziging worden opgesteld. Tevens zal gehandhaafd blijven dat bij raadsvoorstellen met 

een impact op de begroting begrotingswijzigingen aan het raadsvoorstel worden toegevoegd. 

 

Met dit raadsvoorstel wordt tevens de begrotingswijziging naar aanleiding van de septembercirculaire 

2015 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd, zodat deze programma-overstijgende wijzigingen - 

conform de eisen uit het BBV - nog in 2015 in het financiële systeem verwerkt kunnen worden. Vanaf 

2016 zal uw raad ieder kwartaal een begrotingswijziging ter vaststelling voorgelegd krijgen. De 

gevolgen van de septembercirculaire zullen dan reeds in de begrotingswijziging van oktober zijn 

opgenomen. 

 

Doel en evaluatie   

N.v.t. 

 

Financiële aspecten en consequenties   

In de raadsmededeling over de septembercirculaire bent u geïnformeerd over de gevolgen van de 

septembercirculaire 2015 voor de gemeente Roosendaal. Na vaststelling van de begrotingswijziging 

door uw raad, kunnen deze gevolgen ook daadwerkelijk verwerkt worden in het financiële systeem.  

 

In de raadsmededeling was opgenomen dat de financiële gevolgen van de septembercirculaire voor 

het jaar 2015 zouden worden meegenomen bij de jaarafsluiting 2015, de financiële consequenties voor 

2016 zouden worden verwerkt in de bestuursrapportage 2016 en de financiële consequenties voor de 

jaren 2017 en verder zouden bij de Kadernota 2017 een plaats krijgen. 

Wegens de aangepaste procedure worden materiële programma-overstijgende wijzigingen in het 

huidige boekjaar niet langer pas bij de jaarafsluiting aan de raad voorgelegd, maar juist voor het einde 

van het boekjaar.  

Ook de meerjarige verwachtingen voor de uitkeringen uit het gemeentefonds worden niet langer pas bij 

de bestuursrapportage en kadernota verwerkt, maar reeds in het huidige boekjaar. 

 
Communicatie 
N.v.t. 

 
Bijlagen   

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

 

De secretaris,                      De burgemeester, 

R. Kleijnen                        mr. J.M.L. Niederer. 
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Datum raadsvergadering: (in te vullen door griffie)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: T. Theunis    Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: 
Aangepaste procedure voor begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging 
n.a.v. de septembercirculaire 2015 gemeentefonds 

 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie); 
 
Besluit: 
 
1. Kennis te nemen van: 
 

De aangepaste procedure voor begrotingswijzigingen. Deze aangepaste procedure houdt in dat 
materiële financiële afwijkingen (zijnde afwijkingen groter dan € 50.000) die programma- 
overstijgend zijn door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. De begrotingswijzigingen 
zullen op vier vaste momenten, namelijk zo snel mogelijk na ieder kwartaal, aan uw raad worden 
voorgelegd. 

 
2. Vast te stellen: 

 

De begrotingswijziging naar aanleiding van de septembercirculaire 2015 van het Gemeentefonds. 

De begrotingswijziging is opgenomen in de bijlage bij dit raadsvoorstel. 

 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 


