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Onderwerp
Vaststellen 1e begrotingswijziging 2016 van de Werkorganisatie Duivenvoorde
Beslispunten
De 1e wijziging van de begroting 2016 en meerjarenramingen van de Werkorganisatie
Duivenvoorde vast te stellen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Inleiding
In de loop van 2015 zijn in de Voorjaars-, najaarsnota en begroting 2016 van Voorschoten en
Wassenaar besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting 2015 van de
Werkorganisatie. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang om deze
gevolgen in de begroting van de werkorganisatie te verwerken.

bladzijde: 2
Beoogd effect
De begroting van de werkorganisatie in lijn brengen met de besluitvorming die in Voorschoten en
Wassenaar het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Argumenten
1.1. De wijziging brengt de begroting van de werkorganisatie voor, zover van toepassing, in lijn
met de besluitvorming die in Voorschoten en Wassenaar heeft plaatsgevonden
In de voorjaars-, najaarsnota’s 2015 en begrotingen 2016 van Voorschoten en Wassenaar hebben
de gemeenteraden besluiten genomen, die in enkele gevallen gevolgen hebben voor de
werkorganisatie. Deze gevolgen worden met de voorgestelde wijzigingen structureel verwerkt in de
begroting van de werkorganisatie.
1.2 Aangezien de wijzigingen zijn gebaseerd op besluitvorming in de gemeenten zijn de wijzigingen
voor de begroting van de werkorganisatie technisch van aard.
De wijzigingen vloeien voort uit de voor- en najaarsnota’s en begrotingen van de gemeenten.
Kanttekeningen
Geen.
Financiën
Het voorliggende voorstel brengt de begroting van de werkorganisatie in lijn met de besluitvorming
in beide deelnemende gemeenten. Het besluit is noodzakelijk in het kader van de
begrotingsrechtmatigheid.
Voorstel:
De 1e wijziging van de begroting 2016 en meerjarenramingen van de Werkorganisatie
Duivenvoorde vast te stellen.
Juridisch kader
Wijziging van de begroting is op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het algemeen bestuur.
Communicatie
Besluitvorming vindt plaats in een openbare vergadering. De vergadering wordt openbaar
aangekondigd en gepubliceerd op de website.

bladzijde: 3
Uitvoering
Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging ter kennisneming toegezonden aan de
toezichthouder.
Bijlagen
De begrotingswijziging inclusief toelichting
De provinciale begrotingswijziging

