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Onderwerp

Toezeggingen raadsvergadering 5 juli 2018

Voorstel

Kennis te nemen van de in de raadsvergadering van 5 juli gedane toezeggingen en zorg te
dragen voor de nakoming ervan.

Inleiding

In de raadsvergadering kunnen door het college toezeggingen worden gedaan.

Beoogd effect/doel

Het college kennis te laten nemen van de in de raadsvergadering gedane toezeggingen
In de raadsvergadering van 5 juli 2Ot8 zijn de volgende toezeggingen gedaan:

Burgemeester Heiimans
Jaarrekening 2OL7

. Totale personeelskosten op begrotingsbasis bedroegen € 25.701.283,-; de
werkelijke kosten waren € 23.302.567,-. Raad informeren waar het resterende
budget naartoe is en waarom er in september 2017 bij de tweede
tussenrappoftage nog een bedrag van € 1,3 miljoen euro voor personeelskosten is
bijgeraamd.

. Op het overzicht correctielijst jaarrekeningresultaat staat een
reorganisatievoorziening van € 2.405.000,- omdat het college kosten voorziet voor
verplichtingen aangegaan voor personeel dat niet meer in dienst is van de
gemeente. De raad informeren om wat voor situaties het hier gaat en op welke
manier de raad hiervoor toestemming heeft gegeven.

Portefeuillehouder Van den Heuvel
Jaarrekening 2OL7
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Soort besluit: Besluit college
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. Proces jaarrekening evalueren.
r Vragen over jaarrekening 2017 in commissievergadering september behandelen.

Kleine verkeersknelpunten
Een overzicht aan de raad beschikbaar stellen van de verkeersknelpunten < € 10.000,- en
> € 10.000,- w.idrddn i¡t 2Ol7 LrudgeL uiL de pusL kleilre verkeersktrelpurttert is besteed.

Argumenten

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm unicatie/ participatie

Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de raads- en commissieleden en geagendeerd
voor de eerstvolgende vergadering van de drie raadscommissies.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Geen.
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