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Voorgesteld raadsbesluit
De onderstaande budgetten op te nemen in de begroting 2012 met als dekking de bij de
resultaatbestemming jaarrekening 2011 gevormde bestemmingsreserve Beleidsspeerpunten
2011:
- Overhevelen archief
€ 120.000
- Aanpassing receptie/kassa Zwembad de Heerenduinen
€ 30.000
- Overdekte jongerenontmoetingsplek
€ 24.000
- Training raadsleden
€ 22.500
- Overig jeugdbeleid
€ 50.000
Samenvatting
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 zijn ten laste van het resultaat enkele
bestemmingsreserves gevormd om werkzaamheden, die in 2011 zijn gestart, te kunnen
afronden in het begrotingsjaar 2012. Om dit mogelijk te maken dient het begrotingsbedrag
beschikbaar te worden gesteld en te worden onttrokken aan de reserve.
Aanleiding
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 zijn ten laste van het exploitatieresultaat enkele
bestemmingsreserves gevormd waarvan de activiteiten in 2011, om diverse redenen, nog niet
waren afgerond.
Om de activiteiten van deze beleidsspeerpunten rechtmatig te kunnen voortzetten dient het
begrotingsbedrag beschikbaar te worden gesteld in de begroting 2012 met als dekking een
onttrekking uit de gevormde reserve. Dit is derhalve een technische, neutrale wijziging.
Programma
Alle programma’s uit de begroting 2011.
Kader
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Beoogd doel en effect van het besluit
Extra incidentele urgente activiteiten uitvoeren
Directe maatschappelijke consequenties
n.v.t
Argumenten
Om de bij de resultaatbestemming gereserveerde bedragen te kunnen benutten is een
raadsbesluit vereist waarin de bedragen worden vrijgegeven.
Inspraak, participatie etc.
N.v.t.
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Alternatieven
n.v.t.
Risico’s
Geen
Financiële consequenties
De begroting 2012 wordt incidenteel verhoogd met als dekking een onttrekking. Voor de
begroting 2012 is dit neutraal.
Uitvoering van besluit
n.v.t
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Geen
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Jaarstukken 2011

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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