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Aan de Commissie Financiën van Delfland,
Inleiding
In de vergadering van de commissie Financiën van 16 januari 2007 is gevraagd om te komen
tot een voorstel wanneer voor aanpassingen van investeringsplannen en kredieten de
besluitvorming rond Voor- en Najaarsnota gebruikt wordt, respectievelijk wanneer middels
losse voorstellen buiten Voorjaars-/Najaarsnota besluitvorming plaatsvindt.
Normaliter wordt op twee vergaderingen in het jaar een wijziging van begrotingen
voorgesteld, namelijk tijdens de Voorjaars- en Najaarsnota. Uit de praktijk blijkt dat daarbij
regelmatig grotere en kleinere wijzigingsvoorstellen ter besluitvorming worden aangedragen.
Dit betreft zowel exploitatie als investeringen. Daarnaast worden regelmatig losse voorstellen
aan de Verenigde Vergadering voorgelegd met betrekking tot investeringsplannen en
kredieten.
Voorgesteld wordt de volgende criteria te hanteren:
1. Het materialiteitscriterium van € 0,5 miljoen. Alles lager dan dit bedrag wordt ter
besluitvorming aangedragen in het kader van de Voorjaars- en Najaarsnota.
2. Nieuwe investeringsplannen met kredietaanvraag boven dit bedrag (€ 0,5 miljoen),
welke nog niet als investeringsplan in de begroting en meerjarenraming zijn
opgenomen, zullen altijd ter besluitvorming in de vergadering worden aangeboden.
3. Kredietaanvragen binnen een goedgekeurd investeringsplan kunnen altijd via de
Voorjaars-/Najaarsnota ter besluitvorming worden aangeboden.
4. Voor zover het een vervolg op initiële besluitvorming betreft, waar sprake is van
kleinere aanpassingen van het investeringsplan range € 0,5 miljoen – € 1,5 miljoen,
besluitvorming in principe via Voorjaars-/Najaarsnota.
5. Voorstellen boven € 0,5 miljoen, waarin varianten of bestuurlijke keuzes worden
voorgesteld, zullen altijd in een apart voorstel worden voorgelegd aan de Verenigde
Vergadering.
Om misverstanden te voorkomen, uiteraard bestaat er een volledige vrijheid willekeurig ieder
geval ter bespreking aan te melden, wanneer dit als bestuurlijk relevant wordt beschouwd.
In alle gevallen dient het voorstel niet alleen de technische aspecten van het voorstel te
bevatten, maar ook het doel, het beoogd effect en de personele en financiële gevolgen van
het voorstel.
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