ANNOTATIE
Algemeen:
Vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum vergadering: 8 oktober 2020
Agendapunt:

3

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2020

Opsteller:

Erika Hulst

Datum:

7-9-2020

Doel van agendering:
-

ter besluitvorming

Beschrijving:
Begrotingswijziging 2020
Op 12 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2020 vastgesteld. Gedurende het loopjaar
constateren wij een aantal wijzigingen die wij formeel via een begrotingswijziging aan het Algemeen
Bestuur leggen. Het gaat om de volgende wijzigingen, die vervolgens in het memo verder worden
toegelicht.
1. Toevoeging bij de deelnemersbijdrage Provincie Groningen VTH

€ 650.000

2. Extra teruggave aan VTH deelnemers vanuit de exploitatie 2019

- € 89.000

3. Inzet BRZO bestemmingsfonds vanuit exploitatie 2019

€ 332.000

4. Hoger vitaliteitsbudget vanuit reserve 31/12/2019

€ 25.000

Daarnaast wordt in het memo ingegaan op de investeringen. Er zijn keuzes gemaakt, zodat het totaal
geef effect heeft op de deelnemersbijdrage. Dit geldt tevens voor bovengenoemde wijzigingen.
Vervolgproces- besluit gevraagd
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. Het
Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om de begrotingswijziging in afwijking van de huidige
GR, niet voor te leggen aan Raden en Staten. Reden hiervoor is dat de wijziging budgetneutraal is en een
uitwerking is van eerder gemaakte afspraken en aangekondigde ontwikkelingen.
Vervolgproces

Datum
MT

Klik hier als u een datum

Ter

Ter

kennisgeving

besluitvorming

☐

☐

☐

☐

wilt invoeren.

OR

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Beslispunten

DB

28-9-2020

☐

☒

AB

8-10-2020

☐

☒

Het Algemeen Bestuur wordt het volgende gevraagd:


In te stemmen met de gewijzigde begroting 2020



Te besluiten om deze wijzigingen niet voor zienswijze voor te leggen aan de Raden en Staten.

Bijlagen:


Memo begrotingswijziging 2020

Beslissing

Opmerking:

(indien van toepassing + invullen na

Ingestemd

vergadering)

Niet ingestemd ☐

☐

