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begrotingswijziging 2 Servicepunt7l 

Geachte leden van de Raad,

ln het Politiek Forum van 17 februari heeft wethouder Binnendijk toegezegd een 
aantal vragen te beantwoorden die zijn gesteld over ontwerp begrotingswijziging 2 
2020 Servicepunt7l.

De begrotingswijzigingen in het kader van het VRIS traject zijn in fasen aan uw raad 
aangeboden voor het geven van een zienswijze op ontwerp begrotingswijzigingen 
op de begroting van Servicepunt71. De financiële effecten van het VRIS traject 
konden nog niet eerder worden voorzien aangezien het een lopend project is, en 
daarom kan er alleen met begrotingswijzigingen worden gewerkt.

ln uw vergadering van 7 oktober 2019 heeft u uw zienswijze gegeven op de ontwerp 
begrotingswijziging VRIS groep Dit betrof voor het overgrote deel de personele 
budgetten die worden overgedragen. De inventarisatie van de over te dragen 
materiële budgetten was op dat moment nog niet afgerond. Dit hebben wij destijds 
ook al aangegeven. Derhalve wordt dit voorstel nu pas aan u voorgelegd. Gelijk aan 
de personele budgetten wordt er geen extra geld gevraagd. Het gaat hier om het 
verschuiven van de budgetten van het budget informatievoorziening naar het 
budget bijdrage Servicepunt7l.

Wij informeren u hierbij ook dat u in, zoals het er nu naar uitziet, het vierde 
kwartaal van dit jaar gevraagd zal worden om een zienswijze te geven op een 
ontwerpbegrotingswijziging die betrekking heeft op VRIS Groep 
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Wij hopen hiermee aan u een verduidelijking te hebben gegeven op het voorstel.
Wij zuilen in de toekomst, indien u dit wenst, uitgebreider aandacht besteden aan 
de voorgeschiedenis zodat u het voorstel goed kunt plaatsen in het traject.

Hoogachtend,
e wethouders,

ic Romeijnß -Jansen 
burgemeester 


