Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 2 juli 2020

Zaaknummer

: 94031

Onderwerp:

: 1e Bestuursrapportage 2020

De raad wordt voorgesteld
1. De 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen en de afwijkingen middels begrotingswijziging te verwerken in de
Begroting 2020.
2. Het investeringskrediet 'Bouwkundige aanpassing gemeentehuis' te verhogen met € 75.000 en de raming in 2021
voor hetzelfde krediet te verlagen met € 75.000.
3. In te stemmen met de budgettair neutrale administratieve begrotingswijziging.
Aanleiding
Met de bestuursrapportage wordt de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel, over de eerste maanden van
2020 weergegeven. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de raad voorgesteld de begroting te wijzigen op basis
van deze berap.
Wat wordt met beslissing bereikt
 Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het
begrotingsjaar 2020.
 De raad past op basis daarvan de Begroting 2020 aan voor die onderdelen waarop ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting een afwijking wordt verwacht
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage
In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de
stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage wordt hieraan voldaan
1.2. Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken.
In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de
financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging.
1.3. De begroting wordt bijgesteld naar de actuele situatie.
Doordat de raad de berap vaststelt en hiervoor de begroting wijzigt, is deze weer actueel. Zowel voor het
beheer van die bijgestelde budgetten als de verantwoording daarover, is dit logischer.
2.1. We maken gebruik van het feit dat de gemeentelijke kantoren op dit moment nagenoeg leeg staan door het
thuiswerken.
In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de
financiële afwijkingen en verwerken deze in een.
3.1. We zorgen dat diverse budgetten op de juiste plek en wijze zijn begroot.
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