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Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2010 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1.   De eerste bestuursrapportage 2010 vaststellen. 
2.   Het nadelig perspectief voor kennisgeving aannemen. 

 
Inleiding 
Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening Gemeente Oude IJsselstreek wordt de raad van de 
Gemeente Oude IJsselstreek geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2010. In deze 
bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen en speerpunten per 
programma, aangevuld met een rapportage per programma. 
 
Het nadelig perspectief van € 1.277.500 heeft voor € 600.000 een incidenteel en voor € 675.000 een structureel 
karakter. Het grootste gedeelte van de afwijkingen is nauwelijks te beïnvloeden (WMO, leerlingenvervoer, 
minimabeleid, bouwvergunningen). 
 
We stellen voor om het nadelig perspectief van € 1.277.500 voor kennisgeving aan te nemen. Hiermee wijken we 
af van de wijze waarop we voorheen de rapportages verwerkten. We willen graag de begroting als totaal wederom 
beoordelen bij de tweede bestuursrapportage. Uit ervaring blijkt dat de 2

e
 rapportage positiever is dan de eerste. 

In een later stadium zijn de effecten van de economische crisis meer zichtbaar en kunnen er afwegingen over een 
completer beeld gemaakt worden. 
 
 
Samenvatting 
Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening Gemeente Oude IJsselstreek wordt de raad van de 
Gemeente Oude IJsselstreek geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2009.    
 
Meetbaar effect 

Met deze rapportage wordt voldaan aan de rapportageverplichting en wordt inzicht gegeven in de financiële 
stand van zaken van de begroting 2010.  
Per programma wordt een financiële prognose gegeven, een totaalanalyse en de stand van zaken omtrent 
de speerpunten.  
 
Argumenten 

 
1.1  Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage 

In de verordening 212 is voorgeschreven dat wij dit inzicht verschaffen. Met deze rapportage wordt 
daaraan voldaan. 

 
1.2  Er wordt inzicht gegeven in de stand van zaken zowel financieel als bedrijfseconomisch 

Er is een totaalbeeld verkregen van het verloop van de exploitatiebegroting 2009. In deze rapportage 
wordt ingegaan op de voortgang van de afgesproken werkzaamheden. 
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