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E9 GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

1e Tussenrapportage 20 19

Voorstel

1.In te stemmen met de le Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen
(bijlase 2);
2.In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).

Inleiding

De le Tussenrapportage is u op 18 april 2019 toegestuurd. Om de financiële gevolgen van
deze rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2019 is een vaststellingsbesluit van
uw raad noodzakelijk.

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2019 op basis van bestaand beleid.

Na behandeling van de 1e Tussenrapportage 2019 worden de financiële gevolgen van deze
rapportage in de begroting 2019-2022 verwerkt.

Argumenten

De bijgestelde begroting 2019 is de basis voor de rechtmatigheid van de
exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten in het kader van de Jaarstukken 2019.
Daarnaast wordt met ingang van 2019 weer gerapporteerd over wijzigingen van
doelstellingen en resultaten 2019. Dit betreft een afwijkingenrapportage en geeft inzicht in
de uitvoering van de begroting 2019.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

F&C - Financiën

Mia Aerdts
M.Aerdts@weert.nl /
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

DJ-709055
Zaaknummer:

708803



Financiële gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo op Erond van de le Tussenrapportage is als volgt

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Gommu nicatie/ participatie

n.v.t.

Advies raadscommissie

Bijlagen

1e Tussenrapportage 20 19

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

emeester en wethouders van Wee

20L9 2020 2021 2022
Begrotingssaldo
t/m raad maaft
2019

- 153.831 -140.398 747.920 L.382.2r7

Mutaties le
Tussenrappor-
taqe

-909.483 -687.5L7 -690.933 -629.452

Begrotingssaldo
inclusief 1e
TussenraDDortaqe

-1.063.314 -827.9L5 56.987 752.765

de burqemeester,secretaris,

A.A.M.M. HeiimansG. Brinkman
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N u m mer ra a dsvoorstel; DJ -709055

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2Ot9;

besluit:

1.In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 20L9, inclusief financiële bijstellingen
(bijlage 2);
2.In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2019.

De qriffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans




