
 
 
 

 
Amendement 

 
 
 
Onderwerp: Vaststelling programma-indeling begroting deze raadsperiode 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 12 november 2014; 
 
 
gezien het voorstel tot vaststelling van de programma’s in de begroting 2015 van de gemeente Weert; 
 
 
overwegende dat 

 
-   de Financiële beheersverordening gemeente Weert in artikel 2.1 vermeldt dat de raad bij aanvang 

van een nieuwe raadsperiode de programma-indeling voor een nieuwe raadsperiode vaststelt; 
-  kennis is genomen van de programma-indeling van de begroting 2015; 
-   deze indeling dermate grofmazig is en kengetallen ontbeert dat de raad hiermee niet zijn 

kaderstellende taak kan uitvoeren; 
-  door het globale karakter de programma’s noodgedwongen op een aantal onderdelen niet logisch 

in elkaar zitten; 
-  door het veelal beschrijvende karakter de programma’s niet SMART zijn opgesteld, waardoor deze 

zich niet lenen voor de controlerende taak van de raad; 
 

 
constaterende dat 
 
-  de raad op geen enkele wijze bij de programma-indeling is betrokken; 
-   bij deze begroting 2015 voor een voldongen feit wordt gesteld, waardoor – gezien het tijdstip – de 

mogelijkheid tot aanpassing in 2015 administratief-technisch bezien niet meer mogelijk is; 
-  dat we daardoor noodgedwongen deze programma-indeling voor 2015 moeten aanvaarden; 
 
 
besluit om:   
 
het voorstel van het college tot vaststelling van de programma’s zoals die zijn opgenomen in de 
begroting 2015 van de gemeente Weert aan te vullen met “Deze programma-indeling geldt alleen voor 
het begrotingsjaar 2015”; 
 
en draagt het college vervolgens op om: 
 
- uiterlijk 1 april 2015 met een nieuwe programma-indeling te komen, die dan de basis wordt voor de 

begroting 2016 t/m 2018; 
- deze programma-indeling moet in overleg met de Commissie onderzoek jaarrekening worden 

opgesteld en uiteindelijk door de raad worden vastgesteld; 
- de essentie daarbij moet zijn dat: 

-  logisch bij elkaar behorende taakvelden in een programma worden opgenomen; 
-  per programma SMART-resultaten geformuleerd worden; 

 -  in de programma’s met kengetallen wordt gewerkt, waardoor de raad zich beter een oordeel kan 
vormen over de juistheid van ramingen en uiteindelijk kan controleren of vastgestelde resultaten 
behaald zijn; 
 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie CDA                             Fractie D66                                 Fractie PvdA 


