
  
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 29 mei 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Frank Ooyevaar 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : Jan Stam 
 
onderwerp: 1e kwartaalrapportage 2007 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. Vaststellen van deel 1 en 2 van de 1e rapportage en goedkeuren van de 

bijbehorende wijziging van de programmabegroting. 
2. Ter kennisname aannemen van deel 3 van de 1e rapportage. 

 
 
1. Aanleiding 

Op 28 februari 2006 is door uw raad de planning en control cyclus van de raad Bergen 
vastgesteld.  
 
In deze cyclus staat voor de raadsvergadering in mei de behandeling van de 1e 
kwartaalrapportage opgenomen. Deze 1e rapportage is een doorontwikkeling van de 3e 
rapportage 2006 en is min of meer op dezelfde leest geschoeid. Dat betekent dat de 
rapportage weer bestaat uit drie delen. Deel 1 is bestemd voor de beleidsmatige afwijkingen 
ten opzichte van het gepresenteerde in de programmabegroting 2007. Deel 2 geeft de 
financiële afwijkingen weer en in deel 3 geven wij u informatie over (de voortgang van) 
toegezegde onderwerpen of voortvloeiende uit onze actieve informatieplicht. Met betrekking 
tot de delen 1 en 2 vragen wij de bijhorende wijziging van de programmabegroting te 
accorderen. Deel 3 is ter kennisname; de inhoud kan natuurlijk voor u wel aanleiding zijn tot 
het stellen van vragen. 

 
2. Feiten 

In de 1e rapportage zijn in deel 1 inhoudelijke afwijkingen per programma gepresenteerd. 
Indien u akkoord gaat met de gerapporteerde financiële mutaties, conform deel 2, daalt het 
voordelige begrotingssaldo 2007, na bestemming, ad € 43.000 met € 1.728.000 naar  
€ 1.685.000 nadelig. Dit mede omdat Provincie voorlopig geen goedkeuring heeft gegeven 
voor de begroting 2007 en het bijbehorende dekkingsplan. 

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

n.v.t. 
 
b. Communicatie/voorlichting 

n.v.t. 
 

c. Financiële gevolgen 

De 1e rapportage leidt tot een wijziging van de programmabegroting. Deze is 
samengevat weergegeven in deel 2 en maakt als zodanig onderdeel uit van het voorstel.  
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Een gedetailleerde technische uitwerking is beschikbaar bij de afdeling Planning en 
Control. 

 
 
4. Advies commissie(s) 

 
 
5. Overige aspecten 

 
 
Bergen, 15 mei 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger F. Hertog 
secretaris burgemeester 
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