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Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Ons kenmerk

Uw kenmerk
Begrotingswijziging programma

Afdeling

Datum

1 9 JULI 2016

Doorkiesnr.

Beh. door

Uw brief
Onderwerp:

U16-012446

0164-277576

Bijlage(n)

Middelen

onderwijshuisvesting 2017

Geachte leden en duoburgerleden,
Bij de behandeling van RVB16-0029 Programma onderwijshuisvesting in de commissie mens en maatschappij van 12 juli
j.l. heb ik naar aanleiding van een vraag van de heer Wijten van Lijst Linssen toegezegd u schriftelijk nader te informeren
over de bijbehorende begrotingswijziging. Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.
Er is door de heer Wijten gevraagd om een toelichting op hoe de uitgaven in de begroting zijn verwerkt en waarom deze
zijn geboekt onder een stelpost. Het antwoord hierop is dat in de begroting, als gevolg van de omzetting van met name
het onderhoud van scholen (welke van de gemeenten is overgegaan naar de scholen en waarbij de scholen rechtstreeks
bekostiging door het Rijk krijgen), een traject gestart om de budgetafname te realiseren in onze gemeentelijke begroting.
Hiervoor is in de gemeenteraad van 23 april 2015 besloten (RVB15-0030 Uitname algemene uitkering t.l.v.
onderwijshuisvesting) om ruim de 62 miljoen die minder ontvangen wordt door onze gemeente te verwerken in
verschillende onderdelen in de begroting. De bedragen uit dit besluit zijn in 2016 als stelpost in de begroting opgenomen
waarbij nu in 2016 alle betreffende onderdelen met deze stelpost, budgettair neutraal, functioneel vertaald worden. De
begrotingswijziging van El Feth en Borghoek betreft ook deze stelpost.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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