No. 486526-1

Emmeloord, 17 mei 2017.
Onderwerp
Voorjaarsrapportage 2017.
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De gemeenteraad voorstellen:
1. De voorjaarsrapportage 2017 vaststellen.
2. De 7e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen waarin de financiële
gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.
Doelstelling
Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot
de programmabegroting 2017.
Inleiding
De voorjaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus ter vaststelling aan u
aangeboden. Met de voorjaarsrapportage wordt voortgangsinformatie gegeven op de
diverse beleidsterreinen binnen de zes programma’s van de programmabegroting.
Het totale begrotingsresultaat na verwerking van de voorjaarsrapportage 2017 bedraagt
€ 78.660.
blz.VJR
Resultaat primitieve programmabegroting 2017
€
183.280
Voorjaarsrapportage 2017:
Voordelige verschillen:
- Verkoop woning Drostlaan 109
- Afwikkeling reserves nog uit te voeren werkzaamheden
Totaal
Nadelige verschillen:
- Aanpak illegaal grondgebruik
- Verwijderen resterende asbest
- Sloop vergaderruimte terp Middelbuurt
- Pacht motorcrossterrein te Rutten
- Cultuurnota
- Familie-evenement
- Capaciteit toezicht brandveiligheid
- Brandwerende beglazing gemeentehuis
- Implementatie Vennootschapsbelasting
Totaal
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Resultaat voorjaarsrapportage 2017

€-/- 104.620

Exploitatieresultaat na verwerking VJR 2017

€

78.660
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Argumenten
In de financiële verordening is opgenomen dat u wordt geïnformeerd door middel van
tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De
voorjaarsrapportage gaat over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar.
Door de Voorjaarsrapportage 2017 vast te stellen wordt ingestemd met diverse
collegevoorstellen waar financiële gevolgen uit voortvloeien en het verwerken van een
aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering
rekening gehouden kan worden.
Het totale begrotingsresultaat na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt voor
2017 € 78.660

Kanttekeningen
De voorjaarsrapportage bevat informatie over de eerste drie maanden van het jaar. Bij
de najaars- en decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de
uitvoering van de programmabegroting 2017 en een doorkijk worden gegeven naar de
jaarrekening 2017.

Planning/uitvoering
-

Bijlagen
Voorjaarsrapportage 2017.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants
Steller
: de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99;
g.bennema@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017, no. 486526-1;
B E S L U I T:
1. De voorjaarsrapportage 2017 vaststellen.
2. De 7e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen waarin de financiële
gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 10 juli 2017.
De griffier,
de voorzitter,

