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ONDERWERP
Instemmen met de 2e rapportage 2013 (financiële bijstellingen).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het college van B&W heeft in de vergadering van 13 februari 2013 besloten om 3 keer per jaar een
financiële tussenrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad. Uw raad is hierover via de Tilslijst in kennis gesteld.
PROBLEEMSTELLING
Kenmerkend van de rapportage is dat deze met een zeer korte doorlooptijd is opgesteld. De
gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportage wordt afzonderlijk
van de P&C-producties (voor- en najaarsnota) aangeboden.
Op maandag 19 augustus j.l. zijn de budgethouders, ondersteund door de afdeling financiën,
gestart met de 2e rapportage 2013. De inhoud is:
*
een overzicht van de (meerjarige) mutaties;
*
een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013;
*
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
met toelichting)
*
een actualisatie van de inventarisatie van de risico’s uit de paragraaf weerstandsvermogen
(zoals afgesproken met uw raad bij de actualisatie in mei j.l.)
Conform planning is de rapportage op vrijdag 6 september 2013 via de mail beschikbaar gesteld
aan de gemeenteraad.
De rapportage is besproken in het BFO van 17 september 2013.
Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de
eerstvolgende raadsvergadering (25 september 2013) na aanbieding van de rapportage. Budgetten
en kredieten worden immers bijgesteld.
In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 2e rapportage 2013 € 734.969,61. Rekening
houdend met het al geraamde tekort 2013 ad € 424.114,32 bedraagt het voorlopig geraamde
jaarrekeningresultaat 2013 € 1.159.083,93 nadelig.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
N.V.T.
COMMUNICATIE
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ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Instemmen met de 2e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.
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

Pagina 2

Nummer raadsvoorstel: RAD-000872

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2013;

besluit:
Instemmen met de 2e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

