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ONDERWERP
Vaststellen van de programma's in de begroting 2015 van de gemeente Weert.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In 2014 zijn raadsverkiezingen geweest.
In een eerder stadium is al besloten om gelet hierop eenmalig voor 2014 geen voorjaarsnota 2014
inclusief doorkijk 2015 op te stellen. Het gevolg hiervan is dat de nieuwe programma’s pas bij de
behandeling van de begroting 2015 vastgesteld worden.
Op grond van artikel 191 van de gemeentewet dient de begroting en daarmee dus ook de
programma’s door uw raad vastgesteld te worden.
In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet is het volgende opgenomen:
“Op grond van Artikel 2 Programma-indeling van de Verordening op de inrichting van de financiële
organisatie, de regels voor het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid
van de gemeente Weert, stelt de raad bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programmaindeling voor de komende raadsperiode vast”.
Aangenomen werd dat met het vaststellen van de begroting door de raad dit impliciet de
vaststelling van de programma’s zou betreffen. Dit heeft zo ook in 2010 plaatsgevonden.
Het verschil met 2010 is dat toen vooraf de raad geïnformeerd is over de wijzigingen van de
programma’s. De raad is destijds middels een BFO (Breed Financieel Overleg) in kennis gesteld van
de ambtelijke voorzet voor de programmabegroting. Er is geen expliciet besluit genomen.
Met dit voorliggend raadsvoorstel wordt alsnog voorzien in de besluitvorming voor het vaststellen
van de programma’s.
Als kaderstelling voor de nieuwe programma’s is aangesloten bij het coalitie-akkoord. Dit is voor
kennisgeving aangenomen in uw raad van 8 mei 2014 (RAD-000973).
Op grond van artikel 7 “(Administratieve) begrotingswijzigingen” ex artikel 212 Gemeentewet is
het college bevoegd tot het volgende:
1) Het college van B&W mag binnen programma’s budgetten op productniveau overhevelen
binnen de aangegeven voorwaarden zoals deze zijn vermeld in de beleidsregels
administratieve begrotingswijzigingen. Deze mutaties worden verwerkt in de tussentijdse
rapportages.
2) Mutaties in de begroting, niet zijnde beleidswijzigingen, worden ingebracht bij de
tussentijdse rapportages. Dit geldt ook voor verschuivingen van budgetten over
programma’s heen, zonder budgettaire consequenties en binnen het bestaand beleid.
De raad wordt dus bij het overhevelen van budgetten altijd geïnformeerd middels de tussentijdse
rapportages welke door de raad worden vastgesteld.
PROBLEEMSTELLING
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
Vaststellen van de nieuwe programma’s op basis van het coalitie-akkoord.
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VOORSTEL COLLEGE
Vaststellen van de programma's zoals die zijn opgenomen in de begroting 2015 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 4 november 2014;

besluit:
Vaststellen van de programma's zoals die zijn opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente
Weert.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

