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Erratum programmabegroting 2010

Naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissie van 15 oktober volgen er twee 
aanpassingen in de programmabegroting. 
 
Aanpassing 1: 
In het overzicht financiering op blz. 113 klopt de telling niet en wordt 2009 getoond dit moet 
alleen 2010 zijn.  
 
Onderstaand de tabel langlopende schulden met de juiste telling. 
In het erratum voor bladzijde 113 wordt alleen de jaarschijf 2010 opgenomen.  

Langlopende schulden
(bedragen x € 1.000)

Obligatieleningen
Onderhandse leningen:
binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen

1.471 139 1.332 146 1.186

binnenlandse banken en overige financiële 90.839 10.000 6.184 94.655 5.937 88.718
binnenlandse bedrijven

overige binnenlandse sectoren
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven 
en overige sectoren
Subtotaal onderhandse leningen 92.310 10.000 6.323 95.987 6.083 89.904

Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Totaal 92.310 10.000 6.323 95.987 6.083 89.904
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Aanpassing 2: 
Op bladzijde 122 t/m 125 klopt de kopregel niet. Daar staat 2009 in plaats van 2010. 
Verder worden de programmanamen niet bij alle programma’s goed weergegeven. 
Op bladzijde 122 staat bij programma 1 Bestuur en dat moet zijn Inwoners en Bestuur,  
programma 3 Veiligheid moet zijn Dienstverlening, programma 5 Economie moet zijn Beheer 
openbare ruimte en programma 6 Beheer openbare ruimte moet zijn Economie, toerisme en 
cultuur.  Op Bladzijde  123 staat Programma 1 Bestuur en dat moet zijn Inwoners en bestuur. 
Op bladzijde 124 staat programma 5 Economie en dat moet zijn Beheer openbare ruimte en op 
bladzijde 125 staat programma 6 Beheer openbare ruimt en dat moet zijn Economie, toerisme 
en cultuur.  
Zie voor de aanpassingen de errata voor bladzijde 122 t/m 125. De bedragen zijn niet gewijzigd. 
 
Bijlagen:  
Errata bladzijden 113, 122, 123, 124 en 125 van de programmabegroting 2010.  
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