
 
 
Agendapunt : 21 
Voorstelnummer : 06-57 
Raadsvergadering : 23 juni 2009 
Naam opsteller : Marcel Ursem 
Informatie op te vragen bij : Karin Greuter / Marcel Ursem 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
Onderwerp: Voorjaarsnota 2009 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:   

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2009 en de daarbij behorende beslispunten 
zoals is weergegeven op het bij dit voorstel behorende besluit. 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel is bedoeld om de Voorjaarsnota 2009 te bespreken en vast te stellen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Een actuele begroting. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniërend 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl. informerend 
 
De totstandkoming van de Voorjaarsnota 2009 vormt een onderdeel van de jaarlijkse 
Planning & Control-cyclus; bespreking van de Voorjaarsnota is gepland in de 
raadsvergadering van 23 juni 2009. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

In deze Voorjaarsnota rapporteren wij per programma over de voortgang van de 
beleidsuitvoering en over tot nu toe bekende financiële mutaties. 
Omdat ons streven is om de beleidsuitvoering te laten passen binnen de gegeven financiële 
kaders, komen de meeste gerapporteerde mutaties voort uit de analyse van de jaarrekening 
2008. Deze Voorjaarsnota is het eerste moment waarbij deze mutaties in het 
meerjarenperspectief verwerkt kunnen worden. 

De hoofddoelstellingen van deze Voorjaarsnota zijn: 

• inzicht geven in de incidentele dan wel structurele aard van het jaarrekeningresultaat van 
2008 en eventueel op grond daarvan budgetten bijstellen; 

• bijstellen van de budgetten in de lopende begroting 2009 indien nu al autonome 
ontwikkelingen bekend zijn waarvan het melden niet kan wachten tot de perspectiefnota of 
Najaarsnota 2009;  
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• reserveren van incidentele extra middelen voor het bestrijden van de gevolgen van de 
financiële crisis. 
 

 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Niet van toepassing. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Niet van toepassing. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De Voorjaarsnota 2009 en de daarbij horende begrotingswijzigingen leveren voor de begroting 
2009 een nadeel op van € 108.000. 

Zie verder de Financiële gevolgen op hoofdlijnen in de Voorjaarsnota, voor de details 
verwijzen wij naar de bijgevoegde begrotingswijzigingen. 
 
In het kader van risicomanagement zijn er bij dit besluit of de uitvoering daarvan geen 
specifieke risico’s te benoemen.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Niet van toepassing. 

 
 
Bijlagen:   
1. raadsbesluit 
2. Voorjaarsnota 2009 
3. begrotingswijziging 1 (voor raad, mutaties > € 25.000) 
4. begrotingswijziging 2 (aanpassing investeringen) 
5. Ter inzage in de raadskamer: overzicht niet nader toegelichte mutaties 
 
 
 
Bergen, 19 mei 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp, 
Secretaris      burgemeester 


