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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Vaststellen Decembercirculaire 2021

Voorgesteld besluit

De begrotingswijziging 5 decembercirculaire 2021 vast te stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Het is van belang de raad tijdig te informeren over de gevolgen van de decembercirculaire 
2021 en de begroting 2022 en verder te laten bijstellen door middel van het vaststellen van 
bijgaande begrotingswijziging. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
N.v.t.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Door het vaststellen van de begrotingswijziging decembercirculaire 2021 wordt de begroting 
geactualiseerd. Door de memo wordt uw raad geïnformeerd over de gevolgen.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
N.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
De decembercirculaire is in principe alleen voor Bergen.
Echter voor het deel uitvoering van “Versterking dienstverlening bij gemeenten” hebben alle 
vier de colleges de Werkorganisatie BUCH verzocht te komen met een voorstel voor 
gezamenlijke uitvoering hiervan.

RISICO’S 
Indien een van de vier BUCH gemeenten het door het rijk beschikbaar gestelde budget voor 
Versterking dienstverlening bij gemeenten niet beschikbaar stelt aan de Werkorganisatie 
BUCH wordt de implementatie en uitvoering hiervan erg complex. 

FINANCIËN 

DUURZAAMHEID
n.v.t.

PARTICIPATIE
N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
N.v.t.

BIJLAGEN
Memo decembercirculaire 2021

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Decembercirculaire 2021
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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