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ONDERWERP
Vaststellen van de begroting 2014 van de gemeente Weert
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op grond van artikel 191 van de gemeentewet dient de begroting door uw raad vastgesteld te
worden. Kortheidshalve verwijzen wij naar de op 20 september 2013 aan u toegezonden begroting
2014
PROBLEEMSTELLING
Binnen de randvoorwaarden van het coalitieprogramma 2010-2014 “Met tegenwind, toch vooruit”
is de doelstelling om tot een sluitende begroting te komen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Wij kunnen u voor het jaar 2014 een sluitende begroting presenteren. In hoofdstuk 3
“Uiteenzetting van de financiële positie” wordt de financiële positie van de gemeente Weert op
hoofdlijnen toegelicht.
Daaruit blijkt dat 2014 sluitend is, maar dat voor 2015 en volgende jaren nog aanmerkelijke
tekorten worden voorzien. In maart 2014 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en
wij willen de afweging hoe de meerjarige tekorten opgelost kunnen worden bij het nieuwe
gemeentebestuur leggen.
Gedeputeerde Staten van Limburg verwachten dat deze tekorten onderwerp van gesprek zijn in de
besprekingen van de nieuw te vormen coalitie in 2014.
Gedeputeerde Staten zullen de besluiten van de nieuwe raad om de begroting 2015 en
meerjarenraming sluitend te krijgen, toetsen bij hun besluitvorming over de toezichtvorm
(repressief of preventief).
COMMUNICATIE
De begroting ligt openbaar ter inzage. Krachtens artikel 21a van het Reglement van orde voor de
raadsvergadering kan ten aanzien van dit voorstel speekrecht worden uitgeoefend in de
raadsvergadering.
EVALUATIE
Op het voorgenomen beleid 2014 wordt verantwoording (evaluatie) afgelegd via de jaarrekening
2014.
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Vaststellen van de begroting 2014 van de gemeente Weert.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013;

besluit:
De begroting 2014 van de gemeente Weert vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

