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Onderwerp
Tweede tussenrapportage 2021
Voorstel
1.
2.

De tweede tussenrapportage 2021, inclusief de financiële bijstellingen in bijlage 2
van deze rapportage vast te stellen;
De mutaties (bijstellen en afsluiten) van de investeringsbudgetten in bijlage 3 van
deze rapportage vast te stellen.

Inleiding
Om de financiële gevolgen van de tweede tussenrapportage te kunnen verwerken in de
begroting van 2021 is een vaststellingsbesluit van uw raad noodzakelijk.
Beoogd effect/doel
Een geactualiseerde begroting 2021 op basis van bestaand beleid. De financiële
bijstellingen worden na behandeling van de tweede tussenrapportage 2021 in de begroting
2021 verwerkt.
Argumenten
De bijgestelde begroting 2021 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatie- en
investeringsbudgetten in het kader van de jaarstukken 2021. Deze rapportage is een
afwijkingenrapportage en geeft inzicht in de uitvoering van de begroting 2021.
Er wordt gerapporteerd over beleids- en financiële bijstellingen, de extra coronakosten en
de compensatie hiervan en het bijstellen en afsluiten van investeringsbudgetten.
Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
Financiële gevolgen
De wijziging van het begrotingssaldo 2021 op grond van deze tweede tussenrapportage is
als volgt:
Omschrijving
Begroting 2021 inclusief besluiten raad t/m juli 2021
Mutaties eerste tussenrapportage 2021
Mutaties tweede tussenrapportage 2021
Bijgesteld begrotingssaldo 2021

2021
-179
-455
599
-36
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Uitvoering/evaluatie
Bij de jaarstukken 2021.
Communicatie/participatie
n.v.t.

Bijlagen
Tweede tussenrapportage 2021

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

drs. M.J.M. Meertens

de burgemeester,

mr. R.J.H. Vlecken
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Advies raadscommissie
De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als
bespreekstuk.

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021

besluit:
1.
2.

De tweede tussenrapportage 2021, inclusief de financiële bijstellingen in bijlage 2
van deze rapportage vast te stellen;
De mutaties (bijstellen en afsluiten) van de investeringsbudgetten in bijlage 3 van
deze rapportage vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2021.

De griffier,

De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

mr. R.J.H. Vlecken

