
 

 
 
Agendapunt : 08. 
Voorstelnummer : 09-048 
Raadsvergadering : 25 september 2014 
Naam opsteller : Jan Belleman 
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Sipke Diepbrink 
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman 
Zaaknummer : BB14.00104 
Registratienummer : RAAD140104 
 
Onderwerp: Tussentijdse Rapportage 2014 / meicirculaire 2014 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Zie raadsbesluit 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel is bedoeld om de Tussentijdse Rapportage 2014 en de 
begrotingswijziging behorende bij het memo over de gevolgen van de meicirculaire 
2014 vast te laten stellen in de raadsvergadering van 25 september 2014. 
 
In de tussentijdse rapportage wordt per programma via het stoplichtmodel 
gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering. Verder wordt per 
programma gerapporteerd over de tot nu toe bekende financiële mutaties. 
De hoofddoelstellingen van deze tussentijdse rapportage zijn: 
 Bijstellen van de budgetten in de lopende begroting 2014 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 2014 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 2014 vormt een onderdeel van de 
jaarlijkse Planning & Control-cyclus en zorgt voor een geactualiseerde begroting zodat de 
organisatie met de juiste budgetten verder kan werken: op 28 augustus 2014 is een 
technische vragenavond gepland over de Tussentijdse Rapportage 2014 en het memo 
betreffende de financiële gevolgen van de meicirculaire 2014, op 4 september de Algemene 
Raadscommissie. Vaststelling van de Tussentijdse Rapportage 2014 en de 
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begrotingswijziging betreffende de financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 is gepland 
tijdens de raadsvergadering van 25 september 2014. 
 
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: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: het een intern P&C document betreft. 

 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
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 2014 en de meicirculaire 2014 hebben de onderstaande 
gevolgen voor het begrotingssaldo. 
 

 
 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

Zie paragraaf A van de TR 2014. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Dit zodat de organisatie verder kan met een actuele begroting en er een actuele basis is voor 
de verdere uitwerking van de begroting 2015.  
 
 
Bijlagen:  

1. RB 2014-09-25 TR 2014 
2. RV 2014-09-25 TR 2014 
3. Bij 1 2014-09-25 TR 2014 
4. BW  2014-09-25 TR 2014 
5. BW  2014-09-25 financiële gevolgen meicirculaire 2014  

 
 
 
Bergen, 1 juli 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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