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1. Inleiding 

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014 heeft de gemeenteraad een 

bedrag van € 4.145.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het programma Sociaal 

Domein (zie bijlage 1). Dit budget is vooralsnog op programma 10 ondergebracht. In 

deze nota wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar programma 3.  
 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Het budget van € 4.145.000 over te hevelen van programma 10 naar 

programma 3. 
 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit worden de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van het Sociaal 

Domein op het juiste programma begroot. 
 

4. Argumenten 

Hiermee worden de uitgaven van het Sociaal Domein op het juist programma 

verantwoord 

Het programma Sociaal Domein heeft in hoofdzaak betrekking op Welzijn, 

Gezondheid en Zorg. Met de overdracht van het budget naar programma 3 worden 

uitgaven inhoudelijk op het juiste programma verantwoord.  

 

Door onderbrenging in het beleidsveld 3.2 Zorg en dienstverlening voor mensen met 

beperking kunnen uitgaven integraal worden gemonitord. 

Het beleidsveld 3.2 Zorg en dienstverlening voor mensen met beperking sluit goed 

aan bij de doelstelling van het programma Sociaal Domein. Door de budgetten hier 

onder te brengen kunnen de uitgaven adequaat worden beheerd en gevolgd (zie 

bijlage 2). 
 

5. Kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen bij dit besluit. 
 

6. Uitvoering 

Na de besluitvorming door de raad zal deze wijziging worden doorgevoerd. 
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7. Bijlagen 

 Erratum bij programmabegroting 2014 

 Aangepaste product-indeling beleidsveld 3.2 Zorg en dienstverlening voor 

mensen met beperking. 
 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Het budget van € 4.145.000 over te hevelen van programma 10 naar 

programma 3. 
 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 


