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Onderwerp
Vaststellen 3e begrotingswijziging 2016 van de Werkorganisatie Duivenvoorde
Beslispunten
De 3e wijziging van de begroting 2016 van de Werkorganisatie Duivenvoorde vast te stellen
conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Inleiding
In de programmabegroting 2016 is rekening gehouden met de zogenaamde “flexibele schil”. Met
het vormen van de flexibele schil zijn alle middelen behorend bij de aanwezige vacatures onder
verantwoordelijkheid van de directie komen te staan. Middels verschillende voorstellen, voorgelegd
aan de directie, zijn in 2016 besluiten genomen waarbij dekking werd gevonden in de flexibele
schil. Dit voorstel betreft de financieel administratieve verwerking van de genomen besluiten.

bladzijde: 2
Omdat de bijgevoegde begrotingswijziging programma overstijgend is ligt de bevoegdheid voor het
vaststellen en verwerken deze wijziging bij het Algemeen Bestuur.
Beoogd effect
De begroting van de werkorganisatie in lijn te brengen met de besluitvorming rondom de “flexibele
schil”.
Argumenten
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is.
In 2016 zijn door de directie besluiten genomen waarbij dekking werd gevonden in de “flexibele
schil”. Dit besluit betreft de financieel administratieve verwerking van de genomen besluiten, de
bijdragen van de gemeenten veranderen niet door dit besluit. Omdat de bijgevoegde
begrotingswijziging programma overstijgend is ligt de bevoegdheid voor het vaststellen en
verwerken deze wijziging bij het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks bestuur doet hiervoor een
voorstel aan het Algemeen Bestuur.
Kanttekeningen
Op basis van de genomen besluiten zijn uitgaven gedaan in de beide programma’s van de
programmabegroting van de Werkorganisatie. Het niet nemen van dit besluit kan leiden tot
onrechtmatige uitgaven.
Financiën
Het voorliggende voorstel brengt de begroting van de werkorganisatie in lijn met de door de
directie genomen besluitvorming rondom de flexibele schil. Het besluit is noodzakelijk in het kader
van de begrotingsrechtmatigheid. Dit besluit heeft geen consequenties voor de bijdragen van de
gemeenten.
Voorstel
De 3e wijziging van de begroting 2016 van de Werkorganisatie Duivenvoorde vast te stellen
conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Juridisch kader
Wijziging van de begroting is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie
Duivenvoorde de bevoegdheid van het algemeen bestuur.

bladzijde: 3
Communicatie
Besluitvorming vindt plaats in een openbare vergadering. De vergadering wordt openbaar
aangekondigd en gepubliceerd op de website.
Uitvoering
Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging ter kennisneming toegezonden aan de
toezichthouder.
Bijlagen
De begrotingswijziging

