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Betreft: Wijzigingen begroting 2011
In de bestuursvergadering van 10 november 2010 is de PT begroting 2011 goedgekeurd.
1.

In de Sectorcommissie Groenten en Fruit van 7 december 2010 is ingestemd met het verhogen van het rubriekstotaal Arbeid voor 2011 in het fonds algemeen keten tot € 375.000
(niveau 2010 herzien), op voorwaarde dat het PT-bestuur instemt met de gevraagde wijziging van de begroting van het financieringsfonds. Deze verhoging is namelijk alleen
mogelijk uit het saldo van het ketenfonds 2011.
Het saldo van het ketenfonds 2011 biedt voldoende ruimte om dit verzoek te honoreren.

2.

Anthos verzoekt om financiering van het project digitaal ketenregister bloembollen (CLIENTexport) ad € 490.000 in 2011. Dit verzoek is in een schriftelijke ronde voorgelegd aan de
sectorcommissie bloembollen, die hiermee heeft ingestemd. Honorering van dit verzoek
houdt een wijziging in van de vastgestelde begroting. Er zijn in principe twee mogelijkheden
voor dekking:
a. Door een beroep te doen op de reserve, die per ultimo 2011 is begroot op € 4.343.569.
b. Door het gevraagde bedrag te financieren uit de samengestelde posten ‘Nog te benoemen’ ad € 573.338 in de diverse rubrieken in de begroting 2011.

Het bestuur wordt geadviseerd voor de tweede optie te kiezen, met als reden dat:
- Er vanaf 1 juli a.s. zeer waarschijnlijk geen heffingsverordening bloembollen handel is.
- Het vooralsnog niet zeker is of en zo ja wanneer er weer een nieuwe heffingsverordening bloembollen handel is.
- De reserve bestemd is voor, op dit moment niet te voorziene en in te schatten, afwikkeling van meerjarige verplichtingen van de bloembollenhandel in PT-verband (projectsubsidies, exploitatiebijdragen, organisatiekosten e.d.).
Voorgesteld wordt naar aanleiding van dit besluit op korte termijn met betrokkenen (Anthos,
sectorcommissie) te overleggen wat de (mogelijke) oplossingen zijn voor de hiermee ontstane situatie.

