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Onderwerp

2e Tussenrapportage 2019

Voorstel

1. In te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2079, inclusief financiële bijstellingen
(bijlage 2);

2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid;
4. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2019.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e Tussenrapportage 2019 aan. Kenmerk van deze rapportages is
dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor de gemeenteraad beschikt
over actuele informatie. Behandeling van de 2e Tussenrapportage is nu aan de orde.

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2019 op basis van bestaand beleid

Argumenten

De bijgestelde begroting 2Ot9 is de basis voor de rechtmatigheid van de
exploitatiebudgetten in het kader van de laarstukken 2019. Daarnaast wordt weer
gerapporteerd over wijzigingen van doelstellingen en resultaten 2019. Dit betreft een
afwijkingenrapportage en geeft inzicht in de uitvoering van de begroting 2019.

Kanttekeningen en risico's

In de 2e tussenrapportage 2019 zijn de verwachte mutaties op het financiële resultaat van
de grondexploitaties niet opgenomen, Dit gezien de hoge mate van onzekerheid waarmee
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deze mutaties tussentijds bepaald kunnen worden.
De grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van het meerjaren perspectief
grondexploitaties 2019 zoals vastgesteld door de raad. Deze bijstellingen zijn opgenomen

in de paragraaf grondbeleid.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2019 op grond van de 2e Tussenrapportage is als

volgt :

20 19

Beqrotinqssalclo t/m raad jtrli 2019 -349
Mutaties 1e Tussenra rta -909
Mutaties 2e Tussenra rta -1.976

ldo 2019 -3.234

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Commu n icatie/ pa rticiPatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

2e Tussenrapportage 2019.
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