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Voorgesteld besluit
de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging met nummer 221100 inzake de 1e 
Verzamelwijziging 2021 vast te stellen. 

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De raad is bevoegd om de begroting op programmaniveau te wijzigen.

Wat is het doel?
Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen 
van derden en worden budgetten intern tussen programma's verschoven.
Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het begrote financiële resultaat en hebben geen 
beleidsinhoudelijke gevolgen. Het wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen gebundeld en met een 
verzamelwijziging aan de raad voorgelegd. 
De toelichting op de feitelijke wijziging is terug te vinden onder de bijlage Toelichting 1e 
Verzamelwijziging 2021.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid dient de begroting te worden bijgesteld. De 
aanpassingen hebben geen invloed op het verwachte rekeningsresultaat en de inhoudelijke 
begrotingsdoelstellingen. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Begroting 2021 - Raadsvoorstel;

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT



Zaaknummer InProces BBV: 2021-0049421

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Begroting 2021.

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Niet van toepassing.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 13 april 2021  inzake 
Eerste Verzamelwijziging 2021;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging met nummer 221100 inzake de 1e 
Verzamelwijziging 2021 vast te stellen. 

Aldus besloten in de vergadering van


