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correcties in de programmabegroting 2013-2016 

Kennisnemen van: 

correcties in de programmabegroting 2013-2016 

Inleiding: 

Op donderdag 27 september heeft wethouder Duindam de programmabegroting 2013-2016 aangeboden 
aan de raad. Op deze versie zijn enkele correcties geweest: 

Kernboodschap: 

De volgende aanpassingen worden voorgesteld in de programmabegroting 2013: 

1) Pagina 57 staat bij waarderingsgrondslagen: "De resultaten hiervan zijn verwerkt in een herziene notitie 
Afschrijvingsbeleid, welke gelijktijdig met het vaststellen van de programmabegroting 2013 wordt 
vastgesteld. De resultaten zijn reeds verwerkt in het dekkingsplan 2013-2016".Vervangen door: "De 
resultaten hiervan worden verwerkt in een herziene notitie Afschrijvingsbeleid, welke wordt verwerkt in de 
nieuwe notitie Good Governance 2013." 

2) Pagina 58 : De integratie-uitkering Wmo is geraamd op € 3.3176.917. Vervangen door: "De integratie-
uitkering Wmo is geraamd op € 3.317.917" 

3) Pagina 74/75: In de 2e helft van 2012 wordt een herziene notitie ter vaststelling voorgelegd, Vervangen 
door: In de 2e helft van 2012 wordt een herziene notitie als onderdeel van de notitie Good Governance ter 
vaststelling voorgelegd. 

4) Pagina 78 derde zin: "Op dit moment wordt binnen de grondexploitaties een kostenpost gemarkeerd ter 
grootte van 0,5% of 10% van de toekomstige verkoopopbrengsten."Vervangen door: Op dit moment wordt 
binnen de grondexploitaties een kostenpost gemarkeerd ter grootte van 5% of 10% van de toekomstige 
verkoopopbrengsten. 

5) Pagina 89. De tekst onder de tabel leges: Dit saldo is inclusief kosten die niet doorgerekend mogen 
worden in de leges.""Vervangen door: "Dit saldo is exclusief kosten die niet doorgerekend mogen worden in 
de leges." 



6) Pagina 90: totaal aan belastingen 2012 € 710,90 en 2013 € 723 vangen door: totaal aan belastingen 
2012 € 710,30 en 2013 € 743,40 

Vervolg: 

Bijlagen: 

De wnd. burgemeester De secretaris 
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