
 

 

VASTGESTELDE BESLUITEN Bestuur 21 oktober 2021 (via schrftelijke consultatie) 

 

Punt Onderwerp Besluit 

3. Begrotingswijziging 2021-3 (1e 

tertaalrapportage 2021) inclusief 

reactie op zienswijzen gemeenten 

Het bestuur besluit: 

1. De begrotingswijziging 2021-3 (1e tertaalrapportage 2021) vast te stellen; 

2. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraden waarmee het bestuur de raden in kennis stelt dat de voorgelegde 

begrotingswijziging na ontvangst van de zienswijzen is vastgesteld. 

4. 2e tertaalrapportage 2021 incl. 
bijbehorende begrotingswijziging 
2021-4 

Het bestuur besluit: 

1. De 2e tertaalrapportage 2021 vast te stellen; 

2. De hieronder (zie besluittekst) weergegeven begrotingswijziging met alle begrotingsmutaties die niet onder besluit 3 vallen definitief 

vast te stellen; 

3. De hieronder (zie besluittekst) weergegeven begrotingswijziging met een meerjarig effect op de bijdrage van de deelnemers 

voorlopig vast te stellen, en deze wijziging voor zienswijzen aan de raden van de deelnemers aan te bieden; 

4. Voor de aanschaf van de AV middelen de volgende kredieten beschikbaar te stellen: 

a) AV middelen Oegstgeest, hoofdsom € 78.000; 

b) AV middelen Leiderdorp gemeentehuis, hoofdsom € 47.000; 

c) AV middelen Leiden DZB, hoofdsom € 7.500; 

d) AV middelen Leiden div. locaties, hoofdsom € 62.000; 

e) AV middelen Holland Rijnland, hoofdsom € 16.400; 

f) AV middelen Zoeterwoude, hoofdsom € 16.600; 

en deze met ingang van 2022 in 5 jaar af te schrijven; 

5. Het aan het einde van het boekjaar 2021 niet uitgegeven deel van het projectbudget voor de vervanging financieel systeem 

vooruitlopend op de bepaling van het rekeningresultaat (bedrag nu nog niet bekend) over te hevelen naar 2022 en/of 2023 door deze 

te storten in de algemene reserve en deze middelen beschikbaar te stellen voor het afronden van het project in 2022 en/of 2023; 

6. Het aan het einde van het boekjaar 2021 overgehouden frictiebudget voor het voormalig personeel van team Infra vooruitlopend op 

de bepaling van het rekeningresultaat (bedrag nu nog niet bekend) toe te voegen aan de reserve Flankerend beleid, en deze middelen 

na 2023 in te zetten ter dekking van de nog resterende frictiekosten. 
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