
                                                        

 

   

                      

motie 

 
Onderwerp:  kaderstelling 
  

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2014,  
 
 
Overwegende dat: 

• er een nieuw coalitieprogramma is, maar de programmabegroting nog uit de vorige 

raadsperiode dateert; 

• de begroting het resultaat moet zijn van van tevoren afgesproken te bereiken 

maatschappelijke effecten; 

• de jaarrekening de verantwoording hierover bevat; 

• voor het kunnen beoordelen van de verantwoording over de resultaten van de begroting 
deze naast gewenste maatschappelijke effecten ook parameters en indicatoren dient te 
bevatten; 

• daarmee ook de voortgang kan worden bewaakt; 
• de raad in deze financiële cyclus de kaders dient te stellen; 
• de commissie Depla in haar rapport 'Vernieuwing van de begroting en verantwoording van 

gemeenten' stelt dat de regels voor het opstellen van de gemeentebegroting aan 
vernieuwing  toe zijn om onder andere de kaderstellende en controlerende rol van de 
gemeenteraad te versterken;  

• om deze democratische rol goed te kunnen vervullen volgens deze commissie meer en 
gemakkelijker inzicht in begroting en verantwoording noodzakelijk is.  

• één van de adviezen die door de commissie Depla genoemd wordt het opnemen van 
kengetallen is om het inzicht in de financiële positie te vergroten; 

• de raad tevens over een beleidskalender dient te beschikken, waarmee de raad prioriteiten 
kan bepalen en de voortgang van de uitvoering van beleidsdocumenten kan volgen; 

• de raad een raadswerkgroep kaderstelling dient in te stellen, die ten minste voor één 
programma van de programmabegrotingen voor 2016 en volgende jaren nieuwe kaders 
stelt; 

• een initiatiefvoorstel hierover aan de raad zal worden voorgelegd, 
 
 
Draagt het college op: 

1. Vooruitlopend op een door de raad in te stellen raadswerkgroep kaderstelling met het 

Breed Financieel Overleg de kaderstelling in de financiële cyclus uit te werken.  

2. Bij de begroting 2015 een beleidskalender aan de raad aan te bieden. 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
 
Fractie SP,                      
 
B. Peterse                       
 

 

  


