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B&W-voorstel:
BW-009141
Zaaknummer JOIN:
z/L6/OL352O
Publicatie:
Openbaar

Financien

m opsteller voorstel

Nagel, Marga
H.A. (Harrie) Litjens

Portefeuillehouder

Onderwerp
Monitoren resultaten "Kiezen met Visie"

Voorstel
Voortgang resultaten "Kiezen met Visie" op te nemen in de 3 financiële rapportages.

Inleiding
In de auditcommissie van 9 december j.l. was één van de agendapunten hoe om te gaan
met het monitoren van de resultaten "Kiezen met Visie". Hoe blijft de raad zicht houden
op de voortgang en de resultaten van de genomen besluiten.
Na overleg met de auditcommissie is afgesproken dat er een raadsvoorstel wordt
aangeboden waarin het advies van de commissie is om de voortgang van "Kiezen met
Visie" onderdeel uit te laten maken van de 3 tussentijdse rapportages welke ter
vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Beoogd effect/doel
De raad periodiek te informeren over de stand van zaken van de besluitvorming "Kiezen
met Visie".

Argumenten
Het argument om het monitoren van de besluitvorming "Kiezen met Visie" onderdeel te
laten zijn van de periodieke rapportages is om zo niet weer een ander instrument te
moeten opzetten en aan te bieden aan de raad. Door het op te nemen in de tussentijdse
rapportages wordt de raad periodiek meegenomen in de stand van zaken "Kiezen met
Visie".
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Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
De uitwerking van de besluitvorming "Kiezen met Visie" zal vanaf 2016 onderdeel
uitmaken van de tussentijdse rapportages.
Comm

unicatie/partici patie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:

Extern:

Auditcommissie

Bijlagen
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Vergadering Gemeenteraåd van 24-02-2016

Afdeling

:

voorstel :
Portefeuillehouder :
Naam opsteller

Financien
Nagel, Marga

Raadsvoorstel:
RAD-001225
Zaaknummer JOIN:

zl16/0r352o
Agendapunt:

H.A. (Harrie) Litjens

Onderwerp
Monitoren resultaten "Kiezen met Visie"

Voorstel
De resultaten van de besluitvorming "Kiezen met Visie" op te nemen in de tussentijdse
rappoftages.

Inleiding
Uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2016 een aantal besluiten genomen met

betrekking tot "Kiezen met Visie".
Als vervolg op deze besluitvorming is met de auditcommissie op 9 december j.l. gesproken
hoe invulling te geven aan het monitoren van de resultaten "Kiezen met Visie".
De auditcommissie adviseert om de voortgang onderdeel te laten zijn van de tussentijdse

rapportages welke ter besluitvorming worden aangeboden aan uw raad. Daarom wordt
dan ook uw raad voorgesteld om hiermee akkoord te gaan.

Beoogd effect/doel
Na besluitvorming van uw raad zal de voortgang van "Kiezen met Visie" een vast
onderdeel worden in de tussentijdse rapportages.

Argumenten
Om niet weer een afzonderlijke procedure en document te moeten opstellen en
afzonderlijke besluitvorming procedure te moeten opstellen wordt voorgesteld het
onderdeel te laten zijn van de huidige tussentijdse rapportages.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Na afloop van het dienstjaar 2016 in de auditcommissie
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Comm

unicatie/ participatie

Niet van toepassing.

Advies raadscommissie

Bijlagen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de burgemeester,
secretaris,

de

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 L2-01-20I6;

besluit
De resultaten van de besluitvorming "Kiezen met Visie" op te nemen in de tussentijdse

rapportages.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24-02-2OL6.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

