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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 8-06-2009 

Onderwerp:  Begrotingswijzigingen 1 t/m 4  Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. Begrotingswijziging 1 collegestandpunt begrotingsraad 2009 vast te stellen 
2. Begrotingswijziging 2 structurele effecten van de najaarsnota 2008 vast te stellen 
3. Begrotingswijziging 3 verwerking subsidieprogramma 2009 en opleidingsplan 2009 
      vast te stellen 
4. Begrotingswijziging 4 verwerking verschillende saldo neutrale wijzigingen vast te stellen 

 

 

 

1 Inleiding 
In november 2008 is tijdens de begrotingsraad een besluit genomen om het collegestandpunt ten 
aanzien van het begrotingstekort over te nemen. Dit heeft geleid tot begrotingswijziging 1. Ook het in 
deze vergadering door de fractie van Groen Links ingediende amendement “Kinderen doen mee” is in 
deze wijziging meegenomen. 
 
In december 2008 is de najaarsnota in de Raad behandeld. De daarbij horende begrotingswijziging heeft 
ook effect op de jaren 2009 tot en met 2012. Deze structurele effecten worden in begrotingswijziging 2 
verwerkt. 
 
Ten tijde van de begrotingsraad in november was het subsidieprogramma voor 2009 nog niet 
vastgesteld. In begrotingswijziging 3 worden de subsidies conform dit programma verdeeld, hier zit een 
kleine aanvulling in ten opzichte van de in de begroting opgenomen subsidies van € 5.005. In deze 
wijziging wordt ook het opleidingsplan van de organisatie herverdeeld. 
 
Lopende het jaar vinden verschuivingen tussen budgetten plaats. De verschuivingen zoals deze op dit 
moment bekend zijn worden in begrotingswijziging 4 verwerkt. Enkele voorbeelden zijn de verwerking in 
de begroting van de uitbesteding van de salarisadministratie per 1/1/2009 en de extra onttrekking uit de 
reserve kunst conform raadsbesluit.  
 
2 Beoogd effect 

Verwerken van besluitvorming eind 2008 in de begroting 2009-2012 
De input voor de voorjaarsnota 2009 up-to-date maken 
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3 Argumenten 

1.1 De gemeente moet voldoen aan wettelijke voorschriften conform het Besluit Begroting & 
Verantwoording 

1.2 Door het verwerken van wijzigingen in de begroting houdt met een Up-to-date inzicht in het 
verwachte resultaat voor de jaren 2009-2012 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Milieu 
n.v.t. 
 
 

6 Kosten, baten en dekking 
Zie bijlage begrotingswijziging 1 tot en met 4 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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