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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks   bestuur 10 maart 2010 
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 
Aantal bijlagen:  1       Agendapunt: 6a 
 
Onderwerp Begrotingswijziging 2010 
 
Het algemeen bestuur besluit de Begrotingswijziging 2010 definitief vast te stellen. 
 
Korte toelichting 
Er zijn meerdere aanleidingen geweest tot de wijziging van de begroting voor 2010. Ten eerste is de 
financiële administratie van de deelgebieden in de Uitbreiding Geestmerambacht per 1 januari 2010 
gescheiden van de financiële administratie van Geestmerambacht (oude recreatiegebied). 

Daarnaast is er een correctie doorgevoerd op de participantenbijdrage vanwege een te hoge 
indexering van de programmabegroting 2010. Door het algemeen bestuur is bij het vaststellen van de 
programmabegroting besloten een indexpercentage van 0,85% toe te passen. In de 
programmabegroting 2010 was een hoger indexpercentage gehanteerd voor het loondeel in de 
begroting. 

Verder is er door Recreatie Noord-Holland in 2009 als gevolg van de contractvorming met de 
schappen strakker gestuurd op het tijdschrijven van de medewerkers. In de jaarrekening 2009 is er 
daarom een afwijking zichtbaar van de inzet van personeel van Recreatie Noord-Holland op de 
verschillende producten. Om de afwijkingen van de begroting te beperken is de begrotingswijziging 
2010 aangepast aan de beschikbare gegevens over werkelijk bestede uren en de verwachte inzet op 
de producten in 2010. 

Tot slot is eind 2009 besloten een investering te doen in een aanvullende inrichting van het 
nieuwe evenemententerrein in de Uitbreiding Geestmerambacht. Deze investering blijft opgenomen in 
de financiële administratie van Geestmerambacht, omdat hij wordt gefinancierd uit de 
bestemmingsreserve voor investeringen in het bestaande recreatiegebied. 

In de programmabegroting 2010 werd rekening gehouden met een positief resultaat van € 
2.957,- dat werd toegevoegd aan de algemene reserve. In de begroting na wijziging wordt uitgegaan 
van een negatief resultaat van € 39.515,- als gevolg een extra onttrekking aan de 
bestemmingsreserve (€ 35.000,-) ten behoeve van een aanvullende inrichting van het 
evenemententerrein, tevens is de participantenbijdrage als gevolg van aangepaste indexering 
verlaagd met € 7.445,-. Het geraamde saldo van de reguliere exploitatie is negatief, wat leidt tot een 
extra onttrekking aan de algemene reserve van € 4.515,-.  
Consequenties 
Juridisch: Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling is de begroting eerst ter 
beoordeling aan de deelnemers gezonden waarna het algemeen bestuur de begroting in haar 
vergadering van 9 juni 2010 vaststelt alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. 
Communicatie: - 
Financieel: De begrotingswijziging leidt niet tot een wijziging in de raming van het exploitatietekort en 
de participantenbijdrage. 
 
Meegezonden stukken Begrotingswijziging 2010 
Voorbereid door Afdeling Financiën en Advies 
In overleg met  
Akkoord verantwoordelijke 
J.W. Nieuwenhuis 

 

 


