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Emmeloord, 14 mei 2013.

Onderwerp
Voorjaarsrapportage 2013.

Voorgenomen besluit
Vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2013.

Advies raadscommissie

[Advies] 

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding
Graag bieden wij u onze Voorjaarsrapportage van het jaar 2013 aan. De 

voorjaarsrapportage is een onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning 
tot jaarstukken). De voorjaarsrapportage bevat informatie over de voortgang van 
projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de vijf programma’s 
van de programmabegroting 2013.

In de voorjaarsrapportage zijn diverse collegevoorstellen gebundeld waar financiële 
gevolgen uit voortvloeien die om een raadsbesluit vragen. Deze bundeling voorkomt dat 
er een veelheid aan voorstellen, die passen binnen de door de raad vastgestelde kaders, 

afzonderlijk aan de raad worden aangeboden. Tevens ontstaat er op deze manier een 
beter beeld van de mutaties op de door de raad vastgestelde begroting 2013.

De voorjaarsrapportage bevat twee onderdelen. 

Het eerste onderdeel bevat de voortgang van de bezuinigingstaakstelling voor het jaar 
2013. 
Het tweede onderdeel is de voortgang van de programmabegroting. De 
bestuursrapportage maakt hier deel van uit, hierin wordt een tussentijds inzicht gegeven 

in de voortgang van de projecten, de programmadoelstellingen en de geplande 
investeringen uit de programmabegroting. De financiële gevolgen van de 
voorjaarsrapportage voor de programmabegroting 2013 zijn ook aangegeven in het 
tweede onderdeel.

Doelstelling
De stand van zaken weergeven van de uitvoering van de programmabegroting 2013.

Voorgesteld besluit
De Voorjaarsrapportage 2013 vaststellen.

Argumenten

De voorjaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse beleidscyclus (van beleidsplanning 
tot jaarstukken).
Met het behandelen van de voorjaarsrapportage geeft u invulling aan uw kaderstellende 
en controlerende rol en geven wij invulling aan het afleggen van verantwoording.

Kanttekeningen
De voorjaarsrapportage bevat voortgangsinformatie over de eerste maanden van het jaar 
en kan daardoor geen compleet beeld weergeven voor het gehele jaar. 
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Bij de najaars- en decemberrapportage kan een veel completer beeld worden geschetst 

van de uitvoering van de programmabegroting 2013 en een doorkijkje worden gegeven 
naar de jaarrekening 2013. 

Planning/uitvoering

Geen.

Bijlagen
Voorjaarsrapportage 2013.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen
Steller : dhr. K. Werkman; 35 09; k.werkman@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013, no. 7455-1;

gelet op artikel 190, 192 en 197 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. de voorjaarsrapportage 2013 vast te stellen;

2. in het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in 
    de programmabegroting 2013 aan te passen;
3. de 16e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2013 vast te stellen 
    waarin de financiële gevolgen van de voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 juni 2013.
De griffier,            de voorzitter,


