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Aanpassen posten begroting

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te beslissen:
Beslispunt 1
1. De voorgestelde wijzigingen op de programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en te 
autoriseren.

Beslispunt 2
2. De begroting aan te passen op de vastgestelde wijzigingen.

Beslispunt 3
3. Voor de te openen 'bestemde reserve duurzaamheid' een systeemafspraak laten gelden en 
eventuele overschotten hieraan jaarlijks toe te voegen.

Inhoud
Inleiding
Hierbij bieden wij u een overzicht aan van wijzigingen op de begroting 2019-2022 welke nog niet in de 
begroting zijn opgenomen, maar al wel in beeld zijn. In de raadsvergadering van de 
begrotingsbehandeling van 8 november j.l. zijn deze reeds aangekondigd.

Beoogd effect
Een geactualiseerde begroting 2019-2022

Argumenten
1.1 Budgetrecht is voorbehouden aan de raad

De budgettaire gevolgen van de begroting moeten door uw raad worden vastgesteld

1.2 Uit de najaarsnota volgt een aantal structurele effecten

De structurele effecten die voortvloeien uit de najaarsnota 2018 worden via deze begrotingswijziging 
verwerkt in de begroting 2019 e.v.

1.3 De geactualiseerde begroting GRD 2019 is nog niet verwerkt in onze begroting

Middels de met dit besluit samenhangende begrotingswijziging worden de effecten uit de 
geactualiseerde begroting GRD 2019 verwerkt in de begroting
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2.1 Een actuele begroting 2019-2022

Via een begrotingswijziging wordt de begroting aangepast op de voorgestelde wijzigingen

3.1 Het is wenselijk om flexibel om te gaan met deze bestemmingsreserve

 Het college kan ten aanzien van reserves waarvoor een systeemafspraak geldt flexibel 
opereren binnen de gestelde kaders 

Kanttekeningen
nvt

Financiële informatie
Zie hiervoor de bijlage bij dit besluit.

Communicatie
nvt

Vervolg
Na vaststelling van de wijziging door uw raad wordt deze financieel verwerkt in de begroting.

Openbaar
Ja
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