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ONDERWERP
Uitwerking motie financieel dashboard

SAMENVATTING
In de begrotingsraad van november 2018 is de motie financieel dashboard aangenomen. 
Samen met de auditcommissie is deze motie uitgewerkt en wordt aan de raad aangeboden.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Motie financieel dashboard begrotingsraad 8 november 2018.

BESLUIT B&W
De uitwerking van de motie financieel dashboard, die in samenspraak met de 
auditcommissie is opgesteld, voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijze 
kenbaar te maken (B-stuk).

AANLEIDING
Met de motie financieel dashboard heeft de raad de wens uitgesproken om een eenvoudige 
infographic c.q. dashboard van belangrijke incidentele of structurele tekorten of overschotten 
over de afgelopen 3-5 jaar te ontwikkelen. 

MOTIVERING
In drie bijeenkomsten met de auditcommissie (12-12-2018, 11-02-2019 en 12-06-2019) is 
nagedacht over de uitwerking van de motie financieel dashboard. In de bijlage treft u de 
uitwerking aan.

In de uitwerking is uitgegaan van de gegevens uit de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018, de 
begrotingen 2018 en 2019 en de voorjaarsnota 2019 en najaarsnota 2019. Bij de cijfers van 
de begrotingen wordt uitgegaan van de primitieve begroting, dat wil zeggen zonder 1e en 
andere begrotingswijzigingen. De gegevens van de voorjaars- en najaarsnota 2019 waren 
nog niet beschikbaar bij het uitwerken van de motie. Voor de lasten is vanwege de 
ingebruikname van een nieuw financieel systeem per 1-1-2018 uitgegaan van de cijfers 
vanaf 2018. Dit omdat er een nieuw rekeningschema is opgesteld en vergelijkingen met 
voorgaande jaren lastiger in beeld is te brengen. 

In de uitwerking zijn de lasten en baten uitgesplitst naar kosten-/batensoort in grafische en in 
tabel vorm. 
Bij de baten gaat het om:

- algemene uitkering;
- lokale heffingen;
- huren en pachten;
- dividenden;
- rijksvergoedingen;
- overige inkomsten.

Bij de lasten gaat het om:
- salarissen en overige personeelskosten;
- overige goederen en diensten;
- kapitaallasten;
- subsidies, inkomensoverdrachten en sociale uitkeringen;
- stortingen in reserves & voorzieningen.

FINANCIËN
Geen financiële consequenties.
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing.

BIJLAGEN

 kenmerk: 717604 onderwerp: motie financieel dashboard raad 8 november 2018
 kenmerk: 717605 onderwerp: uitwerking motie financieel dashboard raad 8 

november 2018


