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Onderwerp
Uitnodiging begrotingscommissie

Geachte raadsleden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de begrotingscommissie die zal worden
gehouden op woensdag 4 oktober 2017, 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Om uw
financieel/ technische vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, zal het gehele college bij
deze vergadering aanwezig zijn.
In deze vergadering wordt de concept-financiële begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 tot en
met 2021 behandeld. Ook de concept financiële begroting van het Woningbedrijf wordt in deze
vergadering behandeld.
Zoals u op de recapitulatiestaat van de meerjarenraming kunt zien, sluit de begroting 2018 met een
nadelig saldo van € 197.479,---. De meerjarenraming geeft voor het jaar 2019 een tekort te zien van
€ 104.175,--. In het jaar 2020 zou het saldo dan weer € 127.550,-- positief zijn en in 2021 wordt een
positief saldo verwacht van € 161.423,--.
De belangrijkste zaken die hebben geleid tot een negatief begrotingssaldo in de jaren 2018 en 2019
zijn :
- hogere bijdrage aan de ODRU ten gevolge van gewijzigde wet – en regelgeving € 275.000,-- hogere lasten toezicht en handhaving bouwzaken
- 38.000,-- lagere rente over kapitaalverstrekking Woningbedrijf
- 182.500,-Deze ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid, hierbij is geen rekening gehouden met de
kapitaallasten van plannen die momenteel worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de verbouw of
nieuwbouw gemeentehuis, de verbouw of nieuwbouw van de
Gemeente Renswoude
brandweerkazerne, de aanpassingen aan de gemeentewerf,.
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Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de beleidsbegroting 2018.
De fractie van het C.D.A.. is aan de beurt om de begrotingscommissie voor te zitten.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Renswoude,
Namens dezen,
A. van de Kamp ( Hoofd Financiën )
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