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Onderstaande tekst over het Erratum, is gehaald uit de Memo van het College over de
september circulaire. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de begroting, niet bij het
agendapunt Septembercirculaire.
Het Erratum bevat naast de consequenties naar aanleiding van de Septembercirculaire, de
volgende financiële gevolgen:
Apparatuur Brandweer
Wijziging Voorziening
Groot Onderhoud

2014
10 N

2015
12 N

2016
11 N

2017
11N Saldo

247 V

139 V

141 V

142 V 7/11/2013

De besluitvorming verloopt nu als volgt:
financiële gevolgen Septembercirculaire: begrotingswijziging
- Begrotingsboek: begrotingswijzigingen, inclusief gewijzigde begrotingswijziging
verwerking Stelpost bezuinigingen
- Erratum programmabegroting, overige en wijzigingen naar aanleiding van de
septembercirculaire
Gewijzigd raadsvoorstel en raadsbesluit waarin dit alles is opgenomen.
Erratum programmabegroting 2014-2017
De financiële verwerking van de septembercirculaire 2013 nemen we op in het erratum van
het financieel overzicht op bladzijde 8 in de programmabegroting 2014-2017.
Verder zijn de bedragen in het saldo-overzicht behorend bij het voorstel Voorziening
Onderhoud gebouwen aangepast aan het voorstel zoals dat door ons ter behandeling
in de raadsvergadering van 7 november aan uw raad is aangeboden.
Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de inzet van de stelpost ombuigingen
zoals in de programmabegroting 2014-2017 onder 7.10 staat vermeld.
Vanwege deze wijzigingen ontvangt u, tegelijkertijd met dit memo, een erratum op de
programmabegroting 2014-2017 bestaande uit bladzijden 7, 8, 11, 44 en 45. Ook
ontvangt u een aangepaste versie van de begrotingswijziging ‘bij 5 2013-10-31
begrotingswijziging inzet stelpost ombuiging bij begroting 2014’. Dit omdat nu in de
begroting 2014 wordt voorgesteld de gehele stelpost ombuigingen op te heffen ten
gunste van het begrotingsaldo.
Bijlagen bij dit memo:
•

Begrotingswijziging gevolgen septembercirculaire 2013.(reeds verstrekt bij de memo
septembercirculair)
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•
•
•
•

Erratum programmabegroting 2014 (bladzijden 7, 8, 11, 44 en 45).
Aangepaste begrotingswijziging ‘bij 5 2013-10-31 begrotingswijziging inzet stelpost.
ombuiging bij begroting’ horend bij de programmabegroting 2014-2017.
Aangepast raadsvoorstel (nieuw financieel overzicht blz. 3)
Aangepast raadsbesluit (nieuwe mutatietabel onder 2 i.v.m. aanpassing mutatie .10).
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