
ltll

rcr nmr
BO voorstel ICT NML

Datum bestuurlijk overleg
5 april 2018

Behandelend team
Staf

Steller
Stephan de Wit

Onderwerp
Ontwerpbegroting ICT NML 2019 inclusief kadernota

Voorstel

o Ter info
o Bespreekpunt
. Ter besluitvorming

Activiteit in Yoobi aanmaken
n.v.t.

Besluit BO
Instemmen met ontwerpbegroting ICT NML 2019 inclusief de kadernota en deze aanbieden aan de
gemeenteraden zodat deze in de gelegenheid worden gesteld tot indiening van zienswijzen.
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Toelichting
Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2019 van de bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML. De

ontwerpbegroting is gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst met de aangesloten gemeenten

Venlo, Roermond, Weert en Nederweert en de visie over de ontwikkeling van deze dienstverlening in de

toekomst. ln dc begroting is als apart hoofdstuk het kader om tot de begroting te komen opgenomen.

ln dit kader is zichtbaar dat gekozen is voor een tariefstructuur die - meer dan in de voorgaande jaren -
gebaseerd is op gebruik van diensten en producten. Op deze wijze is de verdeling van de kosten over de

deelnemers meer in overeenstemming met het gebruik van de middelen.

Het bestuur dient de ontwerpbegroting voor 15 april aan de gemeenteraden toe te zenden. De

gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting binnen acht weken na de
verzending aan het bestuur kenbaar maken.

Vervolgens stelt het bestuur de begroting uiterlijk vóór 15 juli voorafgaand aan het jaar waarop de

begroting betrekking heeft vast.Na vaststelling verzendt het bestuur de vastgestelde begroting aan

de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur zendt de vastgestelde begroting binnen
twee weken na vaststelling, maar uiterlijk vóór 1 augustus aan gedeputeerde staten.

Gevraagd wordt in te stemmen met de ontwerpbegroting en de hierin opgenomen kadernota 20L9 en

deze te verzenden aan de gemeenteraden

Beoogd effect/doel

Argumenten

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v,t

Uitvoering/evaluatie
N.v.t

Communicatie/ participatie
N.v.t
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