Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Onderwerp:

Septembercirculaire 2014

Beleidsveld:
Portefeuillehouder:
Contactpersoon:
Afdeling/team:
Telefoon:
E-mailadres:

Financïen
M. Olij
Sandor Olboeter Verhoeven
Bedrijfsvoering / Financïen
075 – 651 21 00
sandor.olboeterverhoeven@overgemeenten.nl

Invullen door Raadsgriffie
RV-nummer: 14/80
Datum:
5 november 2014
Procedure:
Commissie: 17
november 2014;
Raad: 1 december
2014

Samenvatting
Op 17 september 2014 is de septembercirculaire van het Ministerie Binnenlandse Zaken
uitgekomen. De circulaire geeft inzicht in de ontwikkeling van het Gemeentefonds over
de jaren 2014 tot en met 2018

1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
• Kennis te nemen van de samenvatting van de uitkomsten van de
septembercirculaire 2014.
• om de gelden (€ 16.589) voor koopkrachttegemoetkoming beschikbaar te stellen
door middel van een begrotingswijziging

Beleidskader
De gemeenteraad is bevoegd tot het wijzigen van de begroting

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Drie maal per jaar verschijnt er een circulaire van het ministerie van binnenlandse zaken.
In deze circulaires worden zowel cijfermatige als beleidsmatige voornemens van het rijk
vertaald evenals de autonome groei van het Gemeentefonds (accres)
Probleem
Niet van toepassing
Doel/resultaat
Inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van het Gemeentefonds en de gevolgen hiervan
voor de gemeente Oostzaan en een tijdige participatie hierop.
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3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
Zie bijgevoegd memo

Alternatieven
Niet van toepassing
Financiële middelen
Zie bijgevoegd memo
Betrokkenen
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Bijlagen
1. memo college van B&W (B1)
2. Begrotingswijziging (B2)
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

R. Schaatsbergen

P. F. Leegwater
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Onderwerp

RV-nummer:

14/80

Septembercirculaire 2014

Datum:
Procedure:

5 november 2014
Commissie: 17
november 2014;
Raad: 1 december
2014

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 21 oktober 2014

Besluit:
• Kennis te nemen van de samenvatting van de uitkomsten van de
septembercirculaire 2014.
• om de gelden (€ 16.589) voor koopkrachttegemoetkoming beschikbaar te stellen
door middel van een begrotingswijziging

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

P. F. Leegwater
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