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Onderwerp

Begroting 2019 van de gemeente Weeft.

Voorstel

De begroting 2Ot9 van de gemeente Weeft vast te stellen

Inleiding

Op grond van artikel 191 van de gemeentewet dient de begroting door uw raad
vastgesteld te worden. Kortheidshalve verwijzen wij naar de op 27 september 2018 aan u
aangeboden begroting.

Beoogd effect/doel

Binnen de randvoorwaarden van het programma 20IB-2O22 "Weert koerst op verbinding"
is de doelstelling om tot een sluitende begroting te komen.

Argumenten
De voorliggende begroting 2019 sluit met een positief saldo van € 37.688,--. Ook voor de
jaren2020 tot en met2022 kunnen wij u een sluitende begroting aanbieden met positieve
saldi van respectievelijk€ 104.710,--, € 1-L4O.82I,-- en € t.677.455,--.

Kanttekeningen en risico's

De door de raad vastgestelde begroting 2019 moet vóór 15 november 2018 worden
aangeboden aan de provincie Limburg.

Financiële gevolgen

Kortheidshalve wordt verwezen naar de op 27 september 2018 aangeboden begroting
2019.

Uitvoering/evaluatie

Op het voorgenomen beleid 2019 wordt verantwoording afgelegd via de jaarstukken 2019

Communicatie/participatie

De begroting ligt openbaarter inzage. Krachtens aftikel 21a van het Reglementvan orde
voor de raadsvergadering kan ten aanzien van dit voorstel spreekrecht worden
uitgeoefend in de raadsvergadering.
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

F&C - Financ¡ën

Mia Aerdts
M.Aerdts@weert.nl / 0495-57 54L6

drs. W.P.J. (Wendy) van Eljk

Raadsvoorstel:
DJ-582629

Zaaknummer:
497590



Advies raadscommissie

Bijlagen

Begroting 2019 van de gemeente Weert.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Bu r en wethouders van W
secretaris. de burqemeester,

A.A.M.M, HeiimansG. Brinkman
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GEMHENTE vtlEERT

N u m m e r ra a d svoo rstel : DJ-582629

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25-09-2018;

besluit:

De begroting 2Ot9 van de gemeente Weert vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2018.

De qriffier, De voorzitter,

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


