
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 24 november 2009  
Naam opsteller : Jan Belleman  
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
Onderwerp: Vaststelling begrotingswijziging betreffende gevolgen septembercirculaire 2009 en 
nadere vaststelling basisgegevens 2008 voor de algemene uitkering. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging betreffende de gevolgen 

van septembercirculaire 2009 en bijstelling van de algemene uitkering 
over 2008 vast te stellen 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De financiële verwerking van de gevolgen van de septembercirculaire zoals vermeld in het 
memo aan de raad van 01-10-2009 en de recentelijk ontvangen bijstelling van de algemene 
uitkering over 2008. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Door het vaststellen van de begrotingswijziging worden de financiële gevolgen verwerkt in 
de gemeentelijke begroting. 

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

(meer dan één optie mogelijk) 
 budgetrecht 

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

N.v.t. 
 

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

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
N.v.t. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Dit zijn dezelfde middelen als genoemd in het Memo Uitkomsten berekening gevolgen 
september circulaire op meerjarensaldo aan de raad van 1 oktober 2009 (zie bijlage).  
De bedragen worden in de begroting verwerkt op de wijze zoals voorgesteld in dit memo. 
 
Hiernaast is er nog een incidentele nabetaling over 2008 ontvangen in verband met een 
bijstelling voor 2008 van de lage inkomens op basis van het Regionaal Inkomensonderzoek 
(RIO) 2007 en de definitieve vaststelling van de fysieke basisgegevens voor de stand per 
1-1-2008. Het bedrag ad € 201.618 wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2009  
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 Zie Memo aan raad 1 oktober 2010 Extra bijstellingen 2008 Totaal 
2009 € 131.813 € 201.618 € 333.431 
2010 € 396.691  € 396.691 
2011 € 500.861  € 500.861 
2012 € 573.413  € 573.413 
2013 € 617.591  € 617.591 

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

Om de genoemde financiële gevolgen in de gemeentelijke begroting te verwerken.  
 
 
Bijlagen:  
Raadsbesluit 
Memo Uitkomsten berekening gevolgen september circulaire op meerjarensaldo (1-10-09) 
Begrotingswijziging 
 
 
 
Bergen, 11 november 2009  
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


