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Verzamelbesluit 2009-1 RA09.0099

Geachte leden van de raad,
Tijdens de commissievergadering Bestuur Middelen en Economie van 15 oktober 2009
zijn diverse vragen gesteld met betrekking tot het raadsvoorstel RA09.0099
"Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2009-1". Door middel van deze brief zal ik
enkele punten nader toelichten.
•

Vraag met betrekking tot bijlage "verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2009-1".
Waarom zijn referentiepunten 22 en 24 afzonderlijk opgenomen?
De wijze van financiering van de twee onderwerpen maakt dat ze
afzonderlijk in het overzicht zijn opgenomen.
- Bij punt 22 gaat het om plaatsing van een extra tribune met een capaciteit
van 270 toeschouwers. Hiervoor wordt een krediet van € 55.000
beschikbaar gesteld. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en
afschrijving) komen jaarlijks tl.v. de al in de begroting opgenomen post
"diverse kleine investeringen sport".
- Bij punt 24 gaat het om sloop en vervanging van een tribune. De kosten
voor sloop en vervanging worden in één keer gedekt vanuit de reserve
onderhoud gebouwen.

» Vragen met betrekking tot bijlage "toelichting op de begrotingswijziging".
Het bedrag bij referentiepunt 16 is gelijk aan het bedrag bij punt 4. Is dit juist?
Bij punt 16, in de toelichting, is niet het juiste bedrag vermeld.
In de bijlage "verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2009-1" staat bij
programma 10 (Zorg en welzijn) bij het onderwerp "onderhoud
gebouwen" het juiste bedrag genoemd van € 137.135. Het betreft
onderhoud aan dorpshuizen wijk- en jongerencentra. Conclusie: De
gemaakte berotingswijziging voor een bedrag van € 137.135 is juist
verwerkt.
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Wat is bijpunt 19 de relatie tussen softwarepakket Magie en de dekking uit het
volume sport?
De vraag van de commissie over de relatie tussen het software pakket
Magie en de volume sport is terecht.
De aangegeven dekking van de lasten in deze bijlage is gelijk aan de
toelichting bij punt 22. De aangegeven dekking in de toelichting is niet
juist. De dekking van de lasten komt vanuit het volume "bedrijfsvoering"
programma 11 zoals gemeld in het verzamelbesluit begrotingswijzigingen
2009-1. Conclusie: De begrotingswijziging is op de juiste manier
verwerkt.
•

Vragen om nadere toelichting op begrotingswijzigingen.
Uitvoering managementdevelopmentprogramma (programma 11 referentie 18).
In de begroting is in de volumes van programma 1 structureel een bedrag
voor V.T.O. van € 249:535 opgenomen: In coilegebesltrit!'Q9f464: is eenvoorstel gedaan voor aanwending van het volume t.b.v. programma 11
bedrijfsvoering. Conform de begrotingssystematiek wordt er een
begrotingswijziging gemaakt nadat het college het bestedingsplan heeft
vastgesteld.
Een bedrag van € 249.000 zal in de begrotingsjaren 2009 en 2010 ingezet
worden om het totale strategische opleidingsprogramma mee te
financieren. Waaronder het managementdevelopmentprogramma voor het
totale leidinggevend kader, het jong talentenprogramma en het
postacademische opleidingsprogramma voor de senior beleidsmedewerker
valt.
Tijdelijke maatregelen huisvesting Blanco (programma 13 referentie 26).
Na uitspraak van de Rechtbank in Assen waarin de bewoners van de
Vreding in het gelijk werden gesteld t.a.v. hun bezwaar tegen- tij delijke huisvesting van JV Blanco aan de Vreding is het traject gestart voor
tijdelijke handhaving van Blanco aan de Klepel. In november 2008 zijn
diverse bouwkundige maatregelen getroffen i.v.m. gebruiksvergunning en
geluidsproblematiek. De kosten komen tl.v. de in 2007, uit de Vrije
Algemene Reserve, beschikbaar gestelde middelen voor tijdelijke
huisvesting JV Blanco. Vanwege het late moment in het jaar 2008, zijn
deze lasten destijds niet in 2008 afgewikkeld. Conform de
begrotingssystematiek wordt de onttrekking aan de VAR via
verzamelbesluit voorgelegd aan de Raad.

Ik vertrouw^er-op^u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

