
B&W-besluit:

1. Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007
nr.1 conform bijlage A

2. Het college besluit akkoord te gaan met de brief conform bijlage B

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een
advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Begrotingswijziging HDK 2007 nr 1

B & W-vergadering van 19 feb 08

Bestuurlijke context
Op grond van artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling HDK kunnen de raden van de
deelnemende gemeente gedurende twee maanden na ontvangst van de wijzigingen van de begroting hun
opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen van het algemeen bestuur. Het college moet in hun
vergadering een besluit nemen over de door het algemeen bestuur van de HDK voorgestelde
begrotingswijziging.

Door het tijdstip van indiening van deze begrotingswijziging 2007 nr 1 (12 december 2007) wordt
overigens aan het doel, zeggenschap vooraf bij de deelnemende gemeenten, voorbij gegaan. De
begrotingswijziging is in die zin te laat ingediend.

Het besluit zou voor 1 maart in kennis gebracht moeten zijn aan het algemeen bestuur van de HDK.
Deze termijn is door samenloop van omstandigheden niet haalbaar. Het college besluit om door middel
van de als bijlage B bijgevoegde brief, uitstel te vragen tot 1 april.

Raadsparagraaf:

Het betreft hier een wettelijke bevoegdheid van de raad op grond van de gemeenschappelijke
regeling HDK (meer specifiek artikel 33 lid 7).
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Geachte heer, mevrouw,

Op 12 december (ingekomen 14 december) verzocht u de gemeente Haarlem voor 1
maart aan u mee te delen of de raad van de gemeente Haarlem in kan stemmen met
de door u voorgestelde begrotingswijziging HDK 2007 nr 1.

Ik moet u helaas meedelen dat door omstandigheden het niet lukt deze termijn te
halen. Ik verzoek u daarom om uitstel tot 1 april 2008.

Overigens stelt het college aan de raad voor in te stemmen met uw voorstel tot
begrotingswijziging.

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en wethouders

Namens dezen

Drs W.van Duijn cpc
Concerncontroller

Concernstaf
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Onderwerp: Begrotingswijziging HDK 2007 nr 1

1 Inhoud van het voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging HDK
2007 nr.1. conform bijlage A. De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal
ontwikkelingen die thans binnen de gemeenschappelijke regeling HDK spelen
en is noodzakelijk in het kader van het begrotingscriterium zoals gepubliceerd
door het platform rechtmatigheid. De voorgestelde wijzigingen vallen allen
onder de tweede categorie “begrotingsoverschrijdingen passend binnen het 
bestaande beleid”.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Het betreft hier een wettelijke bevoegdheid van de raad op grond van de

gemeenschappelijke regeling HDK (meer specifiek artikel 33 lid 7).
De begrotingswijziging is onder voorbehoud van instemming van de raden

van de deelnemende gemeenten ter vaststelling voorgelegd aan het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling HDK.
Door het tijdstip van indiening van deze begrotingswijziging 2007 nr 1 (12
december 2007) wordt overigens aan het doel, zeggenschap vooraf bij de
deelnemende gemeenten, voorbij gegaan. De begrotingswijziging is in die
zin te laat ingediend.

3 Financiële paragraaf
Het besluit valt onder de programma’s 2 en 3 van de begroting van de 

gemeente Haarlem.
De begrotingswijziging brengt geen financiële risico’s met zich mee.

4 Participatie / communicatie
Het voorstel wordt daags na besluitvorming aan betrokkenen meegedeeld

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007 nr.1

De secretaris De burgemeester

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
(in te vullen door auteur)
(in te vullen door auteur)



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007 nr.1

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


