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Onderwerp: Tussentijdse Rapportage 2013
Aan de raad,
Beslispunt: 1.

Zie raadsbesluit Tussentijdse Rapportage 2013

•

Waar gaat dit voorstel over?
Dit voorstel is bedoeld om de Tussentijdse Rapportage 2013 vast te laten stellen door uw raad
in de raadsvergadering van 26 september 2013.
Per programma wordt gerapporteerd over de voortgang beleidsuitvoering en over de tot nu toe
bekende financiële mutaties.
De hoofddoelstellingen van deze tussentijdse rapportage zijn:
Bijstellen van de budgetten in de lopende begroting 2013 en verder

•

Afwijkingen rapporteren over de beleidsuitvoering en investeringen

2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Een geactualiseerde begroting 2013 en verder.
3.

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid:
raadsbevoegdheid:
opiniërend:
kaderstellend:

maatschappelijk urgent:
budgetrecht:
anders, nl.:
De totstandkoming van de Tussentijdse Rapportage 2013 vormt een onderdeel van de jaarlijkse
Planning & Control-cyclus: op 29 augustus 2013 is een technische vragenavond gepland over de
Tussentijdse Rapportage 2013 en op 5 september de Algemene Raadscommissie. Bespreking van
de Tussentijdse Rapportage 2013 is gepland tijdens de raadsvergadering van 26 september 2013.
4.
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Niet van toepassing.
Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
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komt hier niet voor in aanmerking omdat: Betreft P&C document van gemeente Bergen zelf.
Burgerparticipatie:
Niet van toepassing.
Externe communicatie :
Niet van toepassing.
Extern overleg gevoerd met :
Niet van toepassing.
5.
Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Niet van toepassing.
6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Niet van toepassing.
7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De tussentijdse rapportage heeft onderstaande gevolgen voor het begrotingssaldo.
€ 1 =1000
Totaal saldo raad
inzet stelpost ombuigingen bij TR 2013
Totaal

2013
482 V
482 V

2014

19 V
19 V

2015
48 N
57 V
9 V

2016
109 V
109 V

8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Niet van toepassing.

Bijlagen:
1. RB 2013-09-26 TR 2013
2. RV 2013-09-26 TR 2013
3. Bij 1 2013-09-26 TR 2013
4. BW 40 2013-09-26 TR 2013
5. BW 42 2013-09-26 inzet stelpost ombuiging bij TR 2013

Bergen, 2 juli 2013
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