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Voorstel regioraad
Samenvatting
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2012 is voorshands een prijscompensatie
van 0% geraamd. Met dit voorstel stellen wij voor de prijscompensatie 2012 aan te passen
aan de raming van het Centraal Plan Bureau (CPB) en gelijktijdig een ombuiging ter grootte
van hetzelfde bedrag op te nemen. Per saldo blijft de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd.
Aan de regioraad,
Ten tijde van de bespreking van de programmabegroting 2012 in de vergadering van 29 juni
2011 hebben wij met uw raad afgesproken dat voorshands een prijscompensatie van 0%
geraamd zou worden.
In het najaar 2011 zou een ‘rondje’ langs de gemeenten worden gemaakt over de in de
verschillende gemeentelijke begrotingen geraamde prijscompensatie voor 2012. Het
gemiddelde hiervan zou worden geraamd als prijscompensatie 2012. Dit voorstel is in de
vergadering van 15 februari 2012 besproken en vervolgens door ons teruggenomen. Met dit
voorstel stellen wij voor om volgens de gebruikelijke methodiek het Centraal Economisch
Plan (uitgegeven door het CPB) als basis te nemen voor de te ramen prijscompensatie.
Gelijktijdig stellen we voor dit bedrag als te realiseren ombuiging in de begroting op te
nemen. Via de tussentijdse rapportages zullen wij u informeren over de invulling van deze
ombuiging.
Voorstel
1. Voor de begroting 2012 een prijscompensatie te ramen van 2% (volgens de raming
van het CPB). Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van
€ 99.819.
2. De gemeentelijke bijdrage verlagen met € 99.819. Dit bedrag als te realiseren
ombuiging bij de domeinen in de begroting opnemen.
3. Begrotingswijziging nr. 3 vast te stellen.
4. U via de tussentijdse rapportages te informeren over de te nemen maatregelen om
deze ombuiging te realiseren.
5. Deze maatregelen ter vaststelling aan u voorleggen.

Enschede, 21 mei 2012
dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten
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Kostenplaats

Omschrijving

LASTEN
Bedrag van de
nieuwe of verhov.d. bestaande
raming

verlaging v.d.
bestaande
raming

Begrotingsjaar

Wijziging
begroting nr.

2012

3

BATEN
Bedrag van de
nieuwe of verhov.d. bestaande
raming

nieuwe raming van het
dienstjaar

verlaging v.d.
bestaande
raming

nieuwe raming
van het dienstjaar

I Wijziging van de ramingen van het dienstjaar
x.xx.x.xx
x.xx.x.xx
x.xx.x.xx

x.xxx.xxx
x.xxx.xxx
x.xxx.xxx

Verhoging diverse materiële budgetten GGD
Verhoging diverse materiële budgetten LO
Verhoging diverse materiële budgetten B&B

8.00.0.00
8.00.0.00
8.00.0.00

5.710.010
5.930.330
6.921.000

Ombuiging GGD
Ombuiging LO
Ombuiging B&B

39.110
33.262
27.448

39.110
33.262
27.448

99.820

Toelichting:

PM
PM
PM

-

99.820

39.110
33.262
27.448

-

2/2

Categorie

De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten
voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:

Bijlage(n)
Begrotingswijziging nr. 3 2012

Begrotingswijziging
Regio Twente

