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Agendapunt  

3 2e tertaalrapportage 2019 en 

bijbehorende 

begrotingswijzigingen 

Het bestuur besluit: 

1. De ontwerp begrotingswijziging 5 voor 2019 en het meerjarenbeeld (met structureel effect op de bijdrage van de deelnemers) aan de 

gemeenteraden van de deelnemers toe te zenden met het verzoek binnen 8 weken na verzending hun zienswijze bekend te maken. 

De begrotingswijziging bevat een tabel met het effect op de gemeentelijke bijdragen; 

2. De begrotingswijziging 4 voor 2019 (zonder (structureel) effect op de bijdrage van de deelnemers), waarbij de financiële kaders over 

2019 geactualiseerd worden. De begrotingswijziging bevat een tabel met het effect op de gemeentelijke bijdragen; 

3. Voor de verbouwing van het Tweelinghuis voor 2020 een krediet van € 664.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten van dit in 6 

jaar af te schrijven krediet zijn gedekt binnen de bijsturingen van het Actieplan Beheersbare Bedrijfsvoering; 

4. Het mandaat van de (concern)directeur Servicepunt71 eenmalig te verhogen van € 500.000 tot het gevraagde kredietbedrag van € 

664.000 voor het binnen de (financiële) kaders van de businesscase uitvoeren van de plannen voor herinrichting en verbouwing van 

het Tweelinghuis en bijbehorende faciliteiten. 

5. Om, als gevolg van de ontwikkeling naar De Nieuwe Digitale Werkomgeving, een aantal beschikbaar gestelde ICT kredieten met in 

totaal een investeringsvolume van € 4.369.000 af te sluiten, en een aantal voorgenomen investeringen met in totaal een 

investeringsvolume van € 4.656.000 uit het investeringsprogramma te verwijderen (voor beide zie paragraaf 3.5 van de 2e 

Tertaalrapportage 2019), zodat als gevolg van deze afsluiting en actualisering de vrijvallende kapitaallasten van respectievelijk € 

1.194.000, € 2.068.000, € 1.502.000, € 2.068.000 en € 2.243.000 als budget in de begroting 2019 en het meerjarenbeeld 2020 tot en 

met 2023 opgenomen kunnen worden. 

4.1 Begrotingswijziging 3 VRIS 

groep 2 

Het bestuur bekrachtigt: 

1. Begrotingswijziging 3 vast te stellen.  


