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Onderwerp : Toezending tussenrapportage en begrotingswijziging 

 

 

Beste raadsleden, 

 
Tussenrapportage 

Bij deze brief ontvangt u ter kennisname de door ons bestuur op 18 oktober 2017 

vastgestelde tweede tussenrapportage (of voortgangsrapportage zoals is opgenomen in de 

vastgestelde BUCH P&C cyclus). In het document voor de BUCH P&C cyclus is over de 

voortgangsrapportage het volgende opgenomen: 

 

Voortgangsrapportages (2X):  
Rapportages van het bestuur van de werkorganisatie BUCH aan de vier raden:  
De raden worden 2 maal per jaar ingelicht over de voortgang betreffende de financiën en 
overige zaken De eerst keer in april (dan loopt dit samen met de conceptbegroting en 
jaarrekening) en de tweede keer in september/oktober. De inhoud van de rapportages 
hiervan wordt verder uitgewerkt nadat de begroting van de werkorganisatie BUCH is 
opgesteld en zal daarop aansluiten.  
 
Omdat de voortgangsrapportage ingaat op de onderwerpen waarover wij u normaal in de 
kwartaalbrief informeren, ontvangt u dit kwartaal geen aparte kwartaalbrief maar dient u de 
tussenrapportage als zodanig te beschouwen.  
 
Concept begrotingswijziging 2017 
Daarnaast ontvangt u de concept begrotingswijziging 2017. Op grond van artikel 19 lid 8 van 
de vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt u in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze in te dienen op deze concept begrotingswijziging. Wij ontvangen deze graag 
uiterlijk 15 december 2017 van u. 
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Na ontvangst van alle zienswijzen neemt ons bestuur op 20 december 2017 een definitief 
besluit over deze begrotingswijziging. Ter informatie is na de ondertekening van deze brief 
de tekst van artikel 19 van de GR voor u opgenomen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het BUCH bestuur,  

 
 
G.H.S. Heemskerk                           drs H. Hafkamp 
secretaris,    voorzitter, 
 

 

 

  

  
1 GR Artikel 19 Zienswijzenprocedure en vaststelling begroting  

1. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december.   
  

2. Het bestuur zendt de ontwerp-begroting ten minste acht 
weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden.  
  

3. De ontwerp-begroting wordt door de colleges voor een 
ieder ter inzage gelegd en algemeen (digitaal) 
verkrijgbaar gesteld.  
  

4. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de 
ontwerp-begroting naar voren brengen.  
  

5. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.  

  

6. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de 
begroting aan de raden, die ter zake bij gedeputeerde 
staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.  
  

7. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na 
vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus van het 
jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, 
aan gedeputeerde staten.  
  

8. Het bepaalde in het tweede, derde, vierde en zesde lid 
is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot 
wijziging van de begroting, met uitzondering van die 
wijzigingen van de begroting waarbij geen wijziging 
wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten. Het 

bepaalde in het vierde en zesde lid is van toepassing, met 
dien verstande dat wijzigingen in de begroting ook kunnen 
worden vastgesteld gedurende het jaar waarvoor de 
begroting geldt, en in dat geval inzending aan 
gedeputeerde staten niet voor 1 augustus hoeft plaats te 
vinden. 

 

 

  
 


