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Vergadering van de gemeenteraadvan 27 mei 2015

Poftefeuillehouder :

H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar: Mia Aerdts

Nummer raadsvoorstel: MD-001 112

en: Jacco Meijer

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 t6

Agendapunt: -

ONDERWERP
1e rappoftage 2015 ( financiële bijstelling ).

VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om in te stemmen met de

le

rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van

de exploitatie en de kredieten.

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het college van B&W heeft in haar vergadering van 13 februari 2013 ingestemd met het 3 keer per
jaar aanbieden van een financiële tussenrapportage aan de gemeenteraad.

PROBLEEMSTELLING
Kenmerk van de rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. De
gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportages worden
aangeboden los van de P&C - producties (voor- en najaarsnota).
Op maandag 20 maart jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met
de 1e rapportage 2015. De resultaten treft u bijgaand aan, zijnde:

.
.
.

een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m maart 2015);
een toelichting op de belangrijkste mutaties;
een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
- een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
- voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
- voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel

.

een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

met toelichting);

De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn een nadelige bijstelling bijstandsverlening van €

t.572.869, een voordelige bijstelling van gemeentefondsuitkering van € 228.655 en mutaties
€293.564.In totaliteit bedraagt de nadelige beTnvloeding van de 1e
rapportage 2015 € t.222.45L
reserves van in totaal

De rappoftage is via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.
De rapportage is besproken in de auditcommissie van 19 mei 2015.
Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de
eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in de

auditcommissie, zijnde 27 mei 2015. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
Niet van toepassing

FINANCIËLE GEVOLGEN
In totaliteit bedraagt de nadelige beTnvloeding van de 1e rapportage 2015

c t.222.45r.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Niet van toepassing

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weeft,
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 21 april 2Ot5;

besluit:
in te stemmen met de 1e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie
en de kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 27 mei 2Ot5

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

