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Afdeling : F&C - Financiën Raadsvoorstel:
DJ-1340845 

Naam opsteller voorstel : Mia Aerdts
M.Aerdts@weert.nl / 0495-575416

Zaaknummer:
1340840

Portefeuillehouder : drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Onderwerp

1e Tussenrapportage 2021.

Voorstel

De 1e Tussenrapportage 2021, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) vast te stellen.

Inleiding

De 1e Tussenrapportage 2021 is u al eerder aangeboden. Om de financiële gevolgen van 
deze rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2021 wordt voorgesteld de 1e 
Tussenrapportage 2021 vast te stellen. 

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2021 op basis van bestaand beleid. 
 
Na behandeling van de 1e Tussenrapportage 2021 worden de financiële gevolgen van deze 
rapportage in de begroting 2021-2024 verwerkt. 

Argumenten 

De bijgestelde begroting 2021 is de basis voor de rechtmatigheid van de 
exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten in het kader van de Jaarstukken 2021. In 
bijlage 1 financiële bijstellingen zijn ook de voorgestelde mutaties op diverse reserves 
opgenomen. 

Kanttekeningen en risico’s 

n.v.t.

Financiële gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2021 op grond van de 1e Tussenrapportage 2021 is 
als volgt:
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* Betreft actualisatie van de begroting 2021 op basis van bestaand beleid.

Uitvoering/evaluatie 

Jaarstukken 2021.

Communicatie/participatie 

n.v.t.

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

1e Tussenrapportage 2021.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens R.J.H. Vlecken

Omschrijving 2021 2022 2023 2024

Begroting 2021 0 0 8.287 1.416.267

Begrotingsbehandeling 2021 november 2020
Algemene uitkering circulaire september 2020 en 
Gebundelde uitkering (BUIG)-budgetten 1.575.319 1.423.961 1.508.084 2.031.000

Ten gunste van Algemene reserve of algemene 
taakstelling -1.575.319 -1.423.961 -1.508.084 -2.031.000

Begrotingswijziging bij meerjarenbegroting '21-'24 580.000

Besluiten december 2020 tot en met april 2021 -305.167 -264.098 -264.098 -264.098

Mutaties 1e Tussenrapportage 2021* -455.172 -218.264 -269.134 -213.597

Bijgesteld begrotingssaldo 2021 -760.339 -482.362 -524.945 1.518.572



Nummer raadsvoorstel: DJ-1340845 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021.

besluit:

De 1e Tussenrapportage 2021, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten R.J.H. Vlecken


