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Aan de gemeenteraad
Vooraesteld besluit
1 Het "Besluit begrotingswijzigingen 2016-3" met de volgende daarin opgenomen
begrotingswijzigingen vast te stellen:
1. Contractafspraken 2016 met DPI Value Centre en Plan van Aanpak 2016
2. Subsidieverlening en vaststelling Stichting Speelz 2016
3. Bestuursovereenkomst en huurovereenkomst noodopvang COA
4. Sloop voormaligjongerencentrum Blanco te Emmen
5. Veranderen locatie uitwijkcenter Sterrenkamp
2

Kennis te nemen van de stand van de algemene reserves.

Samenvatting
In de periode van 10 februari tot en met 8 maart 2016 zijn besluiten genomen waarvan de financiële
gevolgen in een begrotingswijziging worden vastgelegd. Op grond van de notitie Begrotingswijzigingen
(vastgesteld op 21 februari 2008) is het nodig om deze besluiten tervaststelling aan de raad aan te bieden.

Bijlage(n):
1. Overzicht
2.
3.

begrotingswijzigingen per programma
Toelichting op iedere afzonderlijke wijziging
Stand van de algemene reserves per 8 maart 2016
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Aanleiding voor het voorstel
In de periode van 10 februari tot en met 8 maart 2016 zijn besluiten genomen waarvan de financiële
gevolgen in een begrotingswijziging worden vastgelegd en die in de begroting 2016 moeten worden
opgenomen. Op grond van de notitie Begrotingswijzigingen (vastgesteld in de raadsvergadering van 21
februari 2008) worden deze wijzigingen ter vaststelling aan de raad aangeboden. In bijlage 2 wordt op
iedere wijziging afzonderlijk een toelichting gegeven.
Op verzoek van de raad, bij de behandeling van de jaarrekening 2014, wordt de stand van de algemene
reserves gepresenteerd. Deze wordt in bijlage 3 weergegeven en geeft de begrote stand van de algemene
reserves per 8 maart 2016.
1

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.

3
Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Notitie Begrotingswijzigingen, vastgesteld op 21 februari 2008.
4
Mstemming met externe partijen/communicatie
Niet van toepassing
5
Financiële eonsequenties/voorgestelde
dekking
De financiële eonsequenties van de begrotingswijzigingen zijn vertaald in het besluit
begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen zullen in de begroting 2016 worden verwerkt. Deze
wijzigingen hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart

2016,

B&W nummer:

16/310

besluit:
1

2

Het "Besluit begrotingswijzigingen 2016-3" met de volgende daarin opgenomen begrotingswijzigingen
vast te stellen:
1. Contractafspraken 2016 met DPI Value Centre en Plan van Aanpak 2016
2. Subsidieverlening en vaststelling Stichting Speelz 2016
3. Bestuursovereenkomst en huurovereenkomst noodopvang COA
4. Sloop voormalig jongerencentrum Blanco te Emmen
5. Veranderen locatie uitwijkcenter Sterrenkamp
Kennis te nemen van de stand van de algemene reserves.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april aorö.
de griffier,

H.D. Werkman

