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1 juli 2014
13
Besluitvormend
H. Blok
A. Venema, 0595-447724
gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Venema)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Bestuursrapportage 2014-1
Voorgestelde besluit:
1. de bestuursrapportage 2014-1 vast te stellen;
2. de financiële effecten voor 2014 mee te nemen in de kadernota 2014;
3. de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2015.
Inhoud:
Op grond van onze financiële verordening wordt tweemaal per jaar een rapportage opgesteld ten behoeve van uw raad. In het kader van vereenvoudiging van de
Planning & Control-cyclus is afgesproken dat de eerste bestuursrapportage zich
met name richt op financiële afwijkingen en de gevolgen hiervan op het rekeningsresultaat. Daarbij bevat de 1e bestuursrapportage (periode januari t/m april),
in tegenstelling tot de 2e bestuursrapportage (periode januari t/m september),
geen rapportage over de beleidsmatige voortgang.
Op grond van deze bestuursrapportage wordt voor 2014 een verslechtering van
het rekeningsresultaat verwacht van € 57.000. Dit bedrag bestaat uit een
structureel voordeel van € 11.000 en een incidenteel nadeel van € 68.000.
Gezien de beperkte omvang van de rapportage wordt voor de onderbouwing en
specificatie van de gesignaleerde afwijkingen die het rekeningsresultaat beïnvloeden gemakshalve verwezen naar de bestuursrapportage zelf.

Relatie met:
Begroting 2014
Bijlagen:
Bestuursrapportage 2014-1
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Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
Bijlagen: 1
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Agendanummer: 13
Vergadering: 1 juli 2014
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de financiële verordening en de Gemeentewet:

besluit:

1. de bestuursrapportage 2014-1 vast te stellen;
2. de financiële effecten voor 2014 mee te nemen in de kadernota 2014;
3. de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2015.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 1juli 2014
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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