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ONDERWERP
Vaststellen van de begroting 2015 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 7 oktober 2014 aan u toegezonden begroting
2015.
PROBLEEMSTELLING
Binnen de randvoorwaarden van het coalitieprogramma 2015-2018 “Met iedereen aan
boord…verder!” is de doelstelling om tot een sluitende begroting te komen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Wij kunnen u voor het jaar 2015 geen sluitende begroting presenteren. In hoofdstuk 3
“Uiteenzetting van de financiële positie” wordt de financiële positie van de gemeente Weert op
hoofdlijnen toegelicht. Ondanks een aantal voorgestelde maatregelen die zowel een structureel als
incidenteel karakter hebben blijkt dat 2015 een nadelig saldo heeft van € 1.508.534,-- welke wordt
aangevuld vanuit de algemene reserve. Ook voor 2016 en volgende jaren worden nog
aanmerkelijke tekorten voorzien.
Het college ziet het jaar 2015 dan ook nadrukkelijk als een overgangsjaar waarin samen met uw
raad en de inwoners en instellingen van Weert een strategische discussie gevoerd zal worden. Doel
van deze discussie is het verkrijgen van een antwoord op de vraag “Welke stad willen wij in de
toekomst zijn ?”. De uitkomst hiervan zal de basis zijn voor fundamentele keuzes en ambities die
moeten resulteren in een sluitende meerjarenbegroting 2016-2018.
Gedeputeerde Staten van Limburg zullen de besluiten van de raad om de begroting 2016 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 spreekrecht worden uitgeoefend in de
raadsvergadering.
EVALUATIE
Op het voorgenomen beleid 2015 wordt verantwoording (evaluatie) afgelegd via de jaarrekening
2015.
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ADVIES RAADSCOMMISSIES
Bedrijfsvoering
en inwoners
(BV-IW) en
Ruimte

Het advies van de raadscommissies Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) en
Ruimte is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.
VOORSTEL COLLEGE

Vaststellen van 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 30 september 2014;

besluit:
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

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

