
Voorstel aan college B&W van HuizenetGemeente Hulzen
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Conform

Onderwerp: Voorjaarsnota 2021
Behandelen

Advies

1. Instemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel voorjaarnota 2021.

Beslissingsdatum: Klik hier

RIS: Ja

Geheime bi lagen aanwezig: Nee Vert:

Mede geadviseerd door:
Paraaf af

J-5-2021

Zie voor nota: vervolgvel 12-5-2021/Collegevoorstel voorjaarsnota 2021

Akkoord 
team(project)leider:

Fk: Cies, cir ABM, cie Soc.Domein, cie Fysiek Domein, 
J.Veenstra, I.Vos, R. Ligthart, raad, communicatie

Commissiebehandeling
Gecombineerde cies juni

B&W 
procedure

Akkoord 
afdelingshoofd

12-05-21

Auteur 
Datum 
Afdeling

Port. Houder
Rebel
Behandelaar

Raadsbehandeling
juli

O.R. van Rossum
12 mei 2021 
BM/FIN

1 8 MEI 2021
Openbaar: Nee - economische of financiële 
belangen gemeente en de staat



Gemeente aJI« Huizen

Toelichting:

De behandeling van dit voorstel is geagendeerd voor 18 en 25 mei 2021.

O.R. van Rossum

Zie voor nota: vervolgvel 12-5-2021/Collegevoorstel voorjaarsnota 2021

Financiën
FinancieeLbelekLeii^heer,

Argumentatie
Als u instemt met het financieel perspectief gaat u voor de jaren 2021-2025 akkoord met de financiële 
vertaling van de begrotingsactualisering, de resultaatbestemming op deze onderdelen, de (gewijzigde) 
risicoparagraaf en ook de verwerking van het rekeningresultaat 2020.
Omdat het budgetrecht bij de raad berust, dient over alle actualiseringsposten formeel een besluit te 
worden genomen. Dit is zowel bestuurlijk als vanuit beheersoogpunt gewenst.

Alternatieven
Niet van toepassing

Financiën
Voor alle actuele cijfers wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en de bijlagen.

Communicatie 
persbericht

Uitvoering en evaluatie
Collegebehandeling van dit voorstel is geagendeerd voor 18 en 25 mei 2021.

Bijlagen
Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 (inch bijlage 1, 2, 4 en 5).

Aanleiding
Onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus is de voorjaarsnota. Na behandeling in B&W volgt 
besluitvorming in de raad.
Het meerjarenperspectief is geactualiseerd, de egalisatiereserve is doorgerekend met het nieuwe 
perspectief.
Bij de doorrekening van de egalisatiereserve zijn ook de beschikbare middelen en de daartegenover 
staande reserveringen en oormerkingen in beeld gebracht.
Verder is de ontwikkeling van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering opgenomen. Met 
deze doorrekeningen wordt de weerstandscapaciteit vanuit de reserves gevolgd.

Kaders
Financiële beheersverordening gemeente Huizen 2017 (artikel 6) en nota van uitgangspunten 2021.



Gemeente Huizen

I Onderwerp : I Voorjaarsnota 2021 (1e behandeling)

In eerste lezing doorgenomen. De portefeuillehouder financiën wordt gemandateerd tot enige 
tekstuele wijzigingen.

18 mei 2021
4

Datum vergadering 
Agendapunt

Niet-openbaar besluit B&W 
collegevoorstel


