Raadsvergadering d.d. 19 augustus 2008, agendapunt 18
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 5 augustus 2008
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar :
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Begrotingswijzigingen
wethouder H. Kosmeijer
H. Heijerman
0592-266979
h.heijerman@tynaarlo.nl
De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te
nemen van de stand van de posten ‘‘Onvoorzien 2008’.

Bijlagen:
Stand van ‘onvoorzien 2008 incidenteel en structureel’

TOELICHTING
Inleiding
Uit in deze vergadering gevraagde besluiten vloeien begrotingswijzigingen voort. Daarnaast vloeien er
nog wijzigingen voort uit eerdere besluiten.
Op 10 juni jl. heeft uw raad een krediet gevoteerd van € 475.000,-- voor de kosten in verband met de
brand in De Punt. Dit is in begrotingswijziging 24 opgenomen.
Voorts leggen wij wijziging nr. 25 voor. Dit betreft de gedeeltelijke vervanging van openbare verlichting. In
de begroting 2008 was hiervoor onder de post structureel nieuw beleid reeds een kapitaallast opgenomen
van € 22.500,--. Hiermee kan een investering worden afgedekt van
€ 250.000,--. Wij stellen u voor om het krediet te voteren middels het vaststellen van de wijziging. De
kapitaalast is al in de 2e wijziging functioneel verwerkt.
Middels wijziging nr. 26 vragen wij u formeel (zonder een afzonderlijk voorstel) een krediet te voteren voor
de uitvoering van de BOS-impuls.(Buurt, Onderwijs en Sport) in de periode 2009-2012. De kosten worden
gedekt door bijdragen van het rijk ( € 150.000), provincie ( € 75.000) en aanwending van reguliere
gemeentelijke budgetten in voornoemde periode ( € 117.516).
Deze wijzigingen bieden wij u ter vaststelling aan.
2008
24
25
26
27
28

Brand de Punt
Vervanging openbare verlichting 2008
Uitvoering BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport-impuls)
Voorbereidingskrediet uitbreidingsplan Nieuwe Stukken
Verwervingskrediet uitbreidingsplan Nieuwe Stukken

Na deze raadsvergadering bedraagt de stand van de posten
* Onvoorzien incidenteel 2008
* Onvoorzien structureel 2008

€
475.000
€ 250.000
€ 342.516
€ 1.900.000
€ 3.000.000

€
€

213.213
12.506
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Gevraagd besluit
De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de stand van de
post 'Onvoorzien 2008’

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

H. Kosmeijer,

loco-burgemeester.

mr. P. Post,

secretaris.
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