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Jaarrekening 2017 en Voorjaarsnota 2018 
  

   

 

 

 

Het college heeft de Jaarrekening 2017 en de 
Voorjaarsnota 2018 vastgesteld en aan de raad 
aangeboden voor besluitvorming. De Jaarrekening 2017 
en de Voorjaarsnota 2018 worden op 12 juli 2018 in de 
gemeenteraad behandeld. 
 
Voorjaarsnota 2018 

In de Voorjaarsnota 2018 geeft het college een inzicht in de actuele financiële situatie van 
de gemeente. Voor het jaar 2018 wordt een tekort van € 420.800,- verwacht. 
De belangrijkste wijziging betreft de bijstelling van de Algemene Uitkering, de bijdrage die 
de gemeente van het Rijk krijgt. Op basis van het regeerakkoord van Rutte III neemt de 
Algemene Uitkering de komende jaren flink toe. Hierdoor ontstaat vanaf 2019 een positief 
begrotingssaldo van € 524.200,- in 2019, oplopend naar € 1.146.700,- in 2022. Het 
positieve begrotingssaldo wordt ingezet voor de uitvoering van het College Uitvoerings 
Programma (CUP). 
 
Jaarrekening 2017 
De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 2.273.000,- (excl. grondbedrijf). 
Dit resultaat wordt voor € 692.000,- veroorzaakt door lagere uitgaven in het sociaal domein. 
In de jaarrekening stelt het college aan de raad voor om dit bedrag toe te voegen aan de 
reserve sociaal domein. Een aantal budgetten dat in 2017 beschikbaar is gesteld worden 
(deels) in 2018 besteed. Voorgesteld wordt om € 584.000,- van het resultaat van de 
jaarrekening 2017 in 2018 beschikbaar te stellen. Van het resterend positieve saldo van 
€ 997.000,- stelt het college de raad voor om dit te storten in de algemene reserve. 

   

  

   

Collegenieuws ontvangen 
Elke woensdagmiddag verschijnt Collegenieuws in een actuele versie. In Collegenieuws 

https://gemeente-leusdenj.email-provider.nl/web/r20kcijumx/tel1ocawmd/r0mrucrv1b/sn27rmg9qy


vindt u wekelijks de besluiten van het college en de overwegingen die tot deze besluiten 
hebben geleid. Ook vindt u informatie over activiteiten van het college, informatie-, 
consultatie- en inspraakbijeenkomsten. 
 
Ook op de hoogte blijven van wat wekelijks in het college van burgemeester en wethouders 
besloten wordt? Meld u dan nu via www.leusden.nl aan als abonnee van Collegenieuws. 
Elke woensdagmiddag ontvangt u dan de meest actuele informatie over besluitvorming, 
achtergrondinformatie en activiteiten van het college op uw mailadres. 
  

   

  

   

Reageren? 
Stuur uw reactie naar gemeente@leusden.nl. 
  

   

  

   

Disclaimer 
De informatie in deze nieuwsbrief is onder verantwoordelijkheid van het college van de 
gemeente Leusden tot stand gekomen. Daarbij is uiterste zorg besteed aan de 
toegankelijkheid, juistheid en volledigheid van de inhoud van de nieuwsbrief. Het is echter 
mogelijk dat de inhoud van de gepubliceerde informatie incompleet of incorrect is. Aan de 
inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente 
Leusden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op 
welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze nieuwsbrief. 
Het is mogelijk dat via de digitale nieuwsbrief toegang wordt geboden tot internetsites en/of 
informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Leusden kan 
evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de 
informatie op deze internetsites en/of pagina's. 
  

   

Copyright 
De gemeente Leusden behoudt zich het auteursrecht voor op de via Collegenieuws 
verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of 
grafische voorstellingen in Collegenieuws mag zonder schriftelijke toestemming van de 
gemeente Leusden openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik 
van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding. 
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Deze e-mail is verstuurd aan bestuurssecretariaat@leusden.nl. • Als u 
geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U 
kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst 
voegt u webmaster@leusden.nl toe aan uw adresboek. 
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