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Onderwerp:

Besluit begrotingswijzigingen 2014-3
Portefeuillehouder: B.R. Arends

Financiën & Belastingen
Financieel Advies
M.H. Niemeijer, telefoon ((0591)68 9453)

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit

De volgende in het Besluit begrotingswijzigingen 2014-3 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen:
1. Wijziging financiering jaarprogramma bodembeheer 2014
2. Kunst op markt- en centrumplein
3. Herallocatie budgetten in verband met decentralisatie provinciale Wabo-taken
4. AOC Terra College
5. Begrotingswijziging 2014 EMCO-groep
6. Subsidieverzoek van de Historische Werkgroep Zuidbarge voor dendrochronologisch onderzoek
7. Onderhoud-, renovatie- en vervangingswerkzaamheden aan diverse sportaccommodaties
8. Conceptbegroting 2015 GGD
9. Vaststelling 2013 en verlening 2014 subsidie plegerhulp Drenthe
10. Subsidie het Kopland 2014

Samenvatting

In de periode van 8 april tot en met 6 mei 2014 zijn besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen in
een begrotingswijziging worden vastgelegd. Op grond van de notitie Begrotingswijzigingen (kennis van
genomen op 21 februari 2008) is het nodig om deze besluiten ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Bijlagen:
1)
Overzicht begrotingswijzigingen per programma
2)
Toelichting op iedere afzonderlijke wijziging
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 13 mei 2014 en de daarbij behorende stukken.
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1. Aanleiding voor het voorstel
In de periode van 8 april tot en met 6 mei 2014 zijn besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen in een
begrotingswijziging worden vastgelegd en die in de begroting 2014 moeten worden opgenomen. Op grond van
de notitie Begrotingswijzigingen (waarvan de raad bij besluit van 21 februari 2008 kennis heeft genomen)
worden deze wijzigingen ter vaststelling aan de raad aangeboden. In bijlage 2 wordt op iedere wijziging
afzonderlijk een toelichting gegeven.
2. Argumentatie/beoogd effect
Met dit besluit begrotingswijzigingen wordt bereikt dat de raad volgens het BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording) een besluit neemt over de voorgestelde begrotingswijzigingen van het college.
Het Besluit begrotingswijzigingen vervangt het Verzamelbesluit begrotingswijzigingen. De opzet van het
Besluit begrotingswijzigingen maakt het mogelijk om de er in opgenomen begrotingswijzigingen afzonderlijk
ter stemming cq. besluitvorming te brengen. De notitie Begrotingswijzigingen zal op korte termijn hierop
worden aangepast en aan u aangeboden.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Notitie Begrotingswijzigingen, kennis van genomen op 21 februari 2008.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Niet van toepassing.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
De financiële consequenties van de besluiten zijn als begrotingswijzigingen vertaald in dit besluit. Deze
begrotingswijzigingen zullen in het begrotingsjaar 2014 worden verwerkt. Deze wijzigingen hebben per saldo
geen effect op het begrotingsresultaat.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 13 mei 2014.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 13 mei 2014, nummer 14/524;
gelet op het bepaalde in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

besluit:

De volgende in het besluit begrotingswijzigingen 2014-3 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen:
1. Wijziging financiering jaarprogramma bodembeheer 2014
2. Kunst op markt- en centrumplein
3. Herallocatie budgetten in verband met decentralisatie provinciale Wabo-taken
4. AOC Terra College
5. Begrotingswijziging 2014 EMCO-groep
6. Subsidieverzoek van de Historische Werkgroep Zuidbarge voor dendrochronologisch onderzoek
7. Onderhoud-, renovatie- en vervangingswerkzaamheden aan diverse sportaccommodaties
8. Conceptbegroting 2015 GGD
9. Vaststelling 2013 en verlening 2014 subsidie plegerhulp Drenthe
10. Subsidie het Kopland 2014

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2014.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

