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Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2013 

De raad besluit: 

1. In te stemmen met de 1 e bestuursrapportage 2013, met een voordelige afwijking van € 
516.077 en dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve; 

2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties; 
3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen; 
4. In te stemmen met de gevraagde besluiten bij de programmadoelen (programma 7, zie 

bladzijde 18 van de bestuursrapportage). 

Inleiding: 

Met de integrale bestuursrapportage informeren wij over de voortgang van de realisatie van de 
programmabegroting 2013. We rapporteren met deze bestuursrapportage over de eerste vier 
maanden. De rapportage is in een aantal stappen opgebouwd. Door de afdelingen zijn 
managementrapportages opgesteld, waarin verantwoording is afgelegd over de in de 
afdelingsplannen vastgelegde doelstellingen. Deze rapportages vormen de basis voor de 
bestuursrapportage. 

Bevoegdheid: 

De raad is op grond van de gemeentewet bevoegd de bestuursrapportage vast te stellen. 

Beoogd effect: 

Het kennisnemen van de rapportage over de realisatie van de programmadoelen en het nemen van 
de benodigde (financiële) besluiten. 



Argumenten: 

Uitgangspunten voor deze rapportage zijn; 

• Rapporteren op de afwijkingen 

• Focus op de belangrijkste afwijkingen 

• Integreren financiën en doelen 

• Minder dik en beter leesbaar 

Met deze rapportage wordt een overzicht gegeven van hoe de stand van zaken is en worden de 
belangrijkste ontwikkelingen weergegeven. De meeste doelen, zoals die zijn opgenomen in de 
programmabegroting, blijven binnen de budgetten en verlopen volgens de afspraken. Op de 
kritische doelen en projecten met een indicatie '2 - bijsturing nodig' zijn inmiddels acties in gang 
gezet. De doelen worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

Kanttekeningen: 

Financiën: 

Afwijkingen 1ste financiële rapportage 

De eerste financiële rapportage 2013 laat de volgende afwijkingen zien: 
Programma 1: 
Programma 2: 
Programma 3: 
Programma 4: 
Programma 5: 
Programma 6: 
Programma 7: 
Programma 8: 
Totaal programma's 
Totaal programma's <€ 50.000 
Totaal 1" bestuursrapportage 

€ 98.500 (voordelig) 
€ 173.214 (voordelig) 
€ 136.675 (nadelig) 
€ -
€ 8.400 (nadelig) 
€ 100.000 (voordelig) 
€ 244.000 (nadelig) 
€ 576.548 (voordelig) 
€ 559.187 (voordelig) 
€ 43.110 (nadelig) 
€ 516.077 voordelig 

Voorgesteld wordt om dit saldo van € 516.077,- in 2013 ten gunste te brengen van de algemene 
reserve. 

Uitvoering: 

Communicatie: 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Programmabegroting 2013 



Bijlagen: 

Bestuursrapportage Voorjaar 2013 (13i.02098) 

De indiener: 

de secretaris de burgemeester 
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dr. G.W. Goedmakers CMC V.J.H. Molkenboer 


