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Agendapunt : 5. 
Voorstelnummer : 06-047 
Raadsvergadering : 23 juni 2011  
Naam opsteller : Marcel Ursem 
Informatie op te vragen bij : Marcel Ursem 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Gevolgen meicirculaire 2011 voor de Algemene Uitkering 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  1. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging Algemene Uitkering voor 
de begroting van 2011 tot en met 2015 vast te stellen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 3 juni is van het ministerie van BiZa de meicirculaire ontvangen. De circulaire behandelt 
de mutaties in de algemene uitkering voor de jaren 2011 tot en met 2015. Zie verder punt 7. 

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

Door het vaststellen van de begrotingswijziging worden de genoemde bedragen toegevoegd 
aan het budget Algemene Uitkering in de begroting van 2011 tot en met 2015. 

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

(meer dan één optie mogelijk) 

 raadsbevoegdheid 
 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? 
 

De financiële gevolgen voor de Algemene Uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 2011 
zijn ten opzichte van de actuele begroting 2011: 

Bedragen x € 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 

Algemene uitkering conform begroting* 24.881 23.898 24.042 23.785 23.859 

Algemene uitkering conform  

Meicirculaire 2011 24.714 23.983 24.235 24.534 24.053 

Ten opzichte van de actuele begroting 167 N 85 V 193 V 749 V 194 V 
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2011-2015 muteert de algemene uitkering 
op basis van de meicirculaire 2011 met: 

* inclusief suppletie uitkering bommenregeling in jaarschijf 2011 

 

Voor een nadere uiteenzetting van de gevolgen van de meicirculaire 2011 op de begroting 2011 
en de meerjarenraming verwijzen wij u kortheidshalve naar de door ons college aan uw raad op 
21 juni jl. uitgebrachte memo aangaande dit onderwerp. 

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

Budgetrecht van de raad toepassen. 
 
 
 

Bijlagen: raadsbesluit, Memo 21 juni 2011 en begrotingswijziging 
 
 
 

Bergen, 21 juni 2011  
 

College van Bergen 
 
 
 

drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


