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MOTIE 

Van 
Datum 
Datum raad 
Onderwerp 
Betreft 
Corsanummer 

Bloemendaal 

PvdA/CDA/Groenlinks/Z^ 
27 mei 2015 
28 mei 2015 
Budgetrecht raad 
Aanscherping interpretatie College van budgetrecht raad cf nota comptabiliteit 
2015041008 Kennisgenomen hebbende van: 

De beantwoording door het college van de vragen PvdA ex artikel 40 RvO inzake budgetrecht 
van de raad, 

Overwegende dat: 
Het College in haar antwoord aangeeft niet te willen tornen aan het budgetrecht van de 
raad; 
Het College aangeeft dat alleen bij de begroting of de voor- en najaarsnota budget 
aangevraagd kan worden; 
Zij conform de nota comptabiliteit uitsluitend hiervan zal afwijken voor zaken die onvoorzien, 
onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn en alleen bij spoedeisende zaken, met een incidenteel 
financieel gevolg, reeds tot uitvoering zal overgaan; 
Er in de afgelopen periode door het College zonder instemming van de raad meerdere 
besluiten zijn genomen voor aanwending van budget en om reeds tot uitvoering over te gaan 
waarbij de motivatie voor bovengenoemde uitzonderingssituaties op z'n minst twijfelachtig 
is; 
De betreffende besluiten vervolgens ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden bij 
Voorjaarsnota 2015; 
Er daarmee een flink beslag wordt gelegd op de financiële ruimte voor 2015 en omdat reeds 
met de uitvoering is gestart en geen weg meer terug is; 

- "Er bovendief^eefrcrrTt"ertTtmaįige situatie ofttstaat indien de raad goedkeuring aan d e -

Voorjaarsnota zou onthouden;-

Daarmee het budgetrecht van de raad in ernstige mate is aangetast-

Tevens overwegende dat: 
Deze manier van werken een negatieve uitwerking heeft op een cultuur gericht op betere 
samenwerking tussen College en raad; 
Het van groot belang is gezien de financiële positie van de gemeente Bloemendaal dat de 
raad scherp stuurt op de uitgaven van het College; 

Verzoekt het College: 
Vanaf heden de afspraken uit de nota comptabiliteit inzake het budgetrecht van de raad 
volledig en onverkort te respecteren en alleen bij calamiteiten hierop een uitzondering te 
maken. 
In andere, onvoorziene gevallen die geen uitstel kunnen hebben, tussentijds een financieel 
voorstel aan de raad voor te leggen, waarbij de verwerking ervan wordt geëffectueerd bij de 
eerstvolgende begroting (of voor/najaarsnota) 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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