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Decemberrapportage 2014

Korte inhoud

:

De decemberrapportage is de laatste mogelijkheid in 2014
om te begroting bij te stellen (begrotingscriterium). Vanuit
de verantwoordelijkheid van de budgetcyclus is de
decemberrapportage ingebouwd als extra controlemoment.
De decemberrapportage is een cijfermatig verslag van
budgetcontroles.
Hiermee
blijven
de
inhoudelijke
verantwoordingen van investeringen, beleidsspeerpunten of
beleidsontwikkelingen buiten beschouwing.
In 2014 is sprake van een incidenteel overschot van
€ 614.867. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de
financiële voorstellen in de decemberrapportage, waarbij
wordt voorgesteld om het incidentele overschot van
€ 614.867 toe te voegen aan de Algemene Reserve en de
begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen.

Uithuizen, 4 december 2014

AAN DE RAAD.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de decemberrapportage 2014 aan. De decemberrapportage
is de laatste mogelijkheid in 2014 om de begroting bij te stellen
(begrotingscriterium). Vanuit de verantwoordelijkheid van de budgetcyclus is
de decemberrapportage ingebouwd als extra controlemoment. Het
begrotingscriterium houdt in dat het college zorg draagt voor de geraamde
lasten van de programma’s, zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting,
niet worden overschreden.
Inhoud van de rapportage
De decemberrapportage is een cijfermatig verslag van budgetcontroles.
Hierdoor blijven de inhoudelijke verantwoordingen van investeringen,
beleidsspeerpunten of beleidsontwikkelingen buiten beschouwing in deze
rapportage.
De decemberrapportage eindigt met een voorstel tot wijziging van de
begroting. Op deze manier wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geschetst
van het uiteindelijke financiële resultaat van 2014.
Financiële consequenties
De decemberrapportage heeft voor zowel 2014 als voor 2015 financiële
gevolgen (overheveling van bedragen). In 2014 is sprake van een incidenteel
overschot van € 614.867.
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Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:

in te stemmen met de financiële voorstellen in de decemberrapportage;

het incidentele overschot van € 614.867 toe te voegen aan de Algemene
Reserve;

de begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen;

een reëel en stellig voornemen uit te spreken de locatie 'Noordentree' in
de nabije toekomst te (her)ontwikkelen.
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