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Ter besluitvorming

Beschrijving:
Begrotingswijziging 2019
Op 5 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2019 vastgesteld. Deze begroting is vanwege
drie redenen gewijzigd, die in de bijlage verder worden toegelicht:
•

Implementatie Brzo Noord per 1 januari 2019

•

Inzet reserves vanuit 2018

•

Business case

Conform onze huidige Gemeenschappelijke Regeling (artikel 33, lid) moeten begrotingswijzigingen voor
zienswijze worden voorgelegd aan de Raden en Staten. In de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling staat
opgenomen (artikel 32, lid 8) dat een zienswijze procedure niet hoeft te worden doorlopen als een
opdracht van één of meerdere deelnemers aan de wijziging van de begroting ten grondslag ligt.
Voorgesteld wordt om te handelen naar de nieuwe bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling,
omdat het volgende kan worden gesteld per wijziging:
•

De begrotingswijziging Brzo is de implementatie van nationale wetgeving en heeft voor de
deelnemers geen financieel effect.

•

De verwerking van de besluitvorming over de reserves in de begroting 2019 heeft voor de
deelnemers geen financieel effect.

•

De verwerking van de afspraken n.a.v. de business case hebben geen financieel effect voor de
deelnemers, behalve voor de gemeente Groningen.

Concreet betekent dat wordt gevraagd om af te zien van een zienswijzeprocedure.

Vervolgproces

Datum
MT

Klik hier als u een datum

Ter
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kennisgeving
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☐

☐

☐

☐

wilt invoeren.
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Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

DB

20-6-2019

☐

☒

AB

12-7-2019

☐

☒

Beslispunten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het volgende:
•

De drie wijzigingen in de begroting 2019

•

Te handelen naar de bepalingen in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling

Bijlagen:
•

Begrotingswijzigingen 2019

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

