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Het verzamelbesluit begrotingswijzigingen vast te stellen.
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In de periode januari – medio april zijn door het college besluiten genomen, waarvan de
financiële gevolgen in een begrotingswijziging worden vastgelegd. Op grond van de Notitie
begrotingswijzigingen (raadsbesluit 21 februari 2008) is het nodig een aantal wijzigingen in
een verzamelbesluit op te nemen en ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
De begrotingswijzigingen die nog in voorbereiding zijn, zullen in september aan de
gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Bijlagen:
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2008-1 (RIS.3114)
Stukken ter inzage:
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In de periode januari – medio april zijn door het college besluiten genomen, waarvan de
financiële gevolgen in een begrotingswijziging worden vastgelegd. Op grond van de Notitie
begrotingswijzigingen (raadsbesluit 21 februari 2008) is het nodig een aantal wijzigingen in
een verzamelbesluit op te nemen en ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
De begrotingswijzigingen die nog in voorbereiding zijn, zullen in september aan de
gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.
OK
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Met het verzamelbesluit begrotingswijzigingen wordt bereikt dat de gemeenteraad volgens het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een besluit neemt over de voorgestelde
begrotingswijzigingen van het college.
Besluiten 2007
In het verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2008-1 staan een aantal wijzigingen genoemd
met een datum in 2007. Deze begrotingswijzigingen zijn onder te verdelen in een tweetal
categoriën, namelijk:
1. Reserves
• B&W 13-11-2007 (verzamelbesluit reserves): Gebruiksvergunning primair- en
voortgezet onderwijs
• B&W 13-11-2007 (verzamelbesluit reserves): Realisering GRP 2005-2006
• Raad januari 2007: Vaarverbinding Erica – Ter Apel
In het verzamelbesluit reserves van 13 november 2007 is aangegeven dat ter hoogte van
genoemd bedrag een begrotingswijziging gemaakt moet worden. Naar aanleiding van het
verzamelbesluit zijn deze begrotingswijzigingen gemaakt.
De onttrekkingen hebben voor bovenstaande punten niet plaatsgevonden, om de reden dat er
in 2007 hier ook geen kosten voor zijn gemaakt. De kosten worden in plaats van 2007 in 2008
gemaakt. Aangezien het reserves betreft, blijven de gereserveerde gelden voor deze posten als
een claim in de reserves staan. Om deze claims daadwerkelijk te mogen onttrekken aan de
reserves is een begrotingswijziging in 2008 nodig (Besluit Begroting en Verantwoording).
2. Volumes
• B&W 13-11-2007: Verlichting fietspad Parc Sandur – Ericasestraat
• Raad kadernota 2007: Verkeersinstallaties
De werkwijze volgens de notitie begrotingswijzigingen geeft aan dat er gelijk een wijziging
gemaakt moet worden op het moment dat het college besluit tot het inzetten van een volume.
Vóór de notitie begrotingswijzigingen was de werkwijze anders. Begrotingswijzigingen van
volumes werden pas gemaakt op het moment dat er kosten werden gemaakt. Bepalend voor
de begrotingswijziging was moment waarop daadwerkelijk kosten werden gemaakt en niet het
moment waarop het college besloot tot het reserveren van volumes. Bovenstaande volumes
zijn gereserveerd in 2007 maar de kosten komen pas in 2008. De notitie
begrotingswijzigingen is in februari 2008 vastgesteld. Van bovenstaande volumes is nog nooit
een begrotingswijziging gemaakt.
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Notitie begrotingswijzigingen, raadsbelsuit 21 februari 2008.
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Niet van toepassing
RK
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De financiële consequenties van de begrotingswijzigingen zijn vertaald in het
verzamelbesluit.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2008, nummer: 08/512;
gelet op het bepaalde in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);

besluit:
Het verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2008-1 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2008.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

