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Onderwerp: Verwerking amendementen begroting 2019-2022

Geachte leden van de raad,

In de raadsvergadering van 8 november heeft de raad een de begroting middels twee 
amendementen gewijzigd. Middels deze brief willen wij u informeren hoe de wijzigingen in de 
begroting zijn verwerkt.

Met het amendement ‘passende dekking begroting Sociaal Domein’ wordt het tekort Sociaal 
Domein in de begroting verwerkt. In de begroting hebben wij na de aanbieding een 
paragraaf ‘Tekort Sociaal Domein’ opgenomen (pagina 5). Hierin is een toelichting 
opgenomen met betrekking tot de structurele bijraming van € 890.000 en is de dekking voor 
2019 opgenomen zoals vastgelegd in het amendement. Tevens hebben we een toelichting 
opgenomen met betrekking tot de stelpost nader te nemen maatregelen ter dekking van het 
begrotingstekort. Hierbij refereren we aan de drie scenario’s zoals we hebben verwoord in de 
memo financiën sociaal domein.
De financiële gevolgen van het amendement zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging. Het is 
gebruikelijk om een bijstelling van de begroting op basis van een amendement te verwerken 
in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging wordt samen met de begroting door de 
raad vastgesteld en wordt door de provincie in de beoordeling van de begroting 
meegenomen. De begrotingswijziging is gemaakt voor het jaar 2019. De structurele 
gevolgen zijn in de wijziging niet zichtbaar maar worden wel in de begroting doorgevoerd 
conform het amendement.
Het amendement heeft gevolgen voor de Najaarsnota 2018 die wij de raad deze week 
hebben toegezonden. Deze dient te worden gewijzigd. Wij zullen dinsdag 13 november een 
nieuw besluit nemen en de bijgestelde Najaarsnota aan de griffie aanbieden.

Het amendement ‘Sturing en verantwoording’ wijzigt de tekst van de paragraaf 
bedrijfsvoering. Wij hebben deze tekst conform het amendement aangepast (pagina 125).
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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