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Betreft

Datum
Ons kenmerk

Voorgesteld besluit

1. beslispunt 3 van het besluit d.d. 19 december 2017 (RIS 2068519) in te trekken,
behoudens het daarin geformuleerde besluit de begroting te wijzigen conform de
begrotingswijziging met nummer 217021.
Samenvatting

Vanwege een administratieve vergissing betreffende het wijzigen van de begroting
als gevolg van het vaststellen van de Voorlopige Prognose 2018 en de Prognose 2018
dient uw raad het raadsbesluit d.d. 19 december 2017 deels in te trekken.
Inleiding

Per besluit van 19 december 2017 (RIS 2068519) heeft uw raad de Voorlopige
Prognose Grondbedrijf 2018 vastgesteld. Als gevolg daarvan heeft uw raad eveneens
de begroting gewijzigd conform de begrotingswijzigingen met nummers 217021 en
218006.
Op 24 april 2018 hebben wij uw raad voorgesteld de Prognose Grondbedrijf 2018
vast te stellen (RIS 21662871. Als gevolg daarvan hebben wij uw raad voorgesteld de
begroting wederom te wijzigen, aangezien de begrotingswijziging van december 2017
inmiddels is aangevuld met nieuwe elementen als gevolg van mutaties ten opzichte
van de voorlopige prognose. Per abuis is in ons voorstel aan uw raad echter
nogmaals een begrotingswijziging met nummer 218006 genoemd. Bij besluitvorming
door uw raad conform ons voorstel d.d. 24 april 2018 zou dit tot gevolg hebben dat
de begrotingswijziging van december 2017 twee maal wordt verwerkt.
Om deze administratieve omissie te corrigeren dient uw raadsbesluit d.d.
19 december 2017, waarin uw raad besluit de begroting te wijzigen conform
begrotingswijziging met nummer 218006, ingetrokken te worden. Uw raad kan
vervolgens geheel conform ons voorstel van 24 april 2018 besluiten. Let wel: uw
besluit van 19 december 2017 om de begroting te wijzigen conform
begrotingswijziging met nummer 217021 dient niet ingetrokken te worden.
Doelstelling

Met dit voorstel beogen wij te voorkomen dat door een administratieve vergissing de
begroting onjuist wordt gewijzigd.
Argumenten

Wij verwijzen u voor de argumenten naar de inleiding.
Kanttekeningen en risico's

Wij verwijzen u voor de kanttekeningen en risico's naar de inleiding.
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Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepassing.
Bijlagen
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