raadsvoorstel
Vergadering Gemeenteraad van 25-05-2016
Afdeling

: Financien

Naam opsteller voorstel

: Vos, Patricia

Portefeuillehouder

: H.A. (Harrie) Litjens

Raadsvoorstel:
RAD-001256
Zaaknummer JOIN:
Z/16/018466
Agendapunt:

Onderwerp
1e bestuursrapportage 2016.
Voorstel
Besluiten om in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2016, incl. financiële
bijstellingen.
Inleiding
Evenals in 2015 bieden wij uw gemeenteraad in 2016 tussentijdse bestuursrapportages
aan. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden
opgesteld, waardoor uw raad beschikt over actuele informatie. Behandeling van de 1e
rapportage is nu aan de orde.
Beoogd effect/doel
1.
2.

Een geactualiseerde begroting op basis van bestaand beleid (incl. risico’s en
kapitaalkredieten);
Inzicht in de stand van zaken Kiezen met Visie jaarschijf 2016.

Argumenten
1.1
2.1

De bijgestelde begroting is mede de basis voor het opstellen van de begroting
2017.
Door te rapporteren over de stand van zaken Kiezen met Visie is tussentijds inzicht
in de haalbaarheid van de bezuinigingen die in de jaarschijf 2016 zijn opgenomen.

De 1e bestuursrapportage is besproken in de auditcommissie op 12 mei 2016.
Kanttekeningen
Het onderdeel kapitaalkredieten voldoet niet volledig aan het gestelde hierover in de
financiële beheersverordening (bijlage A van de verordening). Voor de 2e
bestuursrapportage 2016 wordt dit als speerpunt benoemd.
Financiële gevolgen
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Mutatie begrotingssaldo 1e rapportage

2016
-120.142

2017
-130.000

2018
-96.000

2019
-96.000

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Advies raadscommissie
Het advies van de raadscommissies Bedrijfsvoering-inwoners en Ruimte is:
Bijlagen
1e bestuursrapportage 2016 (via mail aan uw raad beschikbaar gesteld)

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-04-2016;

besluit:
in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2016, incl. financiële bijstellingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-05-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

