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Onderwerp  : 1e berap 2014 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Vaststellen 1
e
 berap 2014 

2. De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. 

 
Aanleiding 
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 2014. In deze 
bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen per programma, 
aangevuld met een rapportage per programma. Daarnaast vindt u in de bijlagen de raadsscorekaart, de 
stand van zaken van de maatregelen, de afwijkingen op de exploitatiebudgetten en de stand van zaken 
investeringen. 
 
In de 1

e
 berap vindt u de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014.  

 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Met het vaststellen van de 1
e
 berap verkrijgt u inzicht in de financiële en bedrijfsmatige voortgang 

ten opzichte van de begroting 2014.  
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
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 bedrijfsmatig 

Er is een totaalbeeld verkregen van het verloop van de exploitatiebegroting 2014. In deze 
rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de afgesproken werkzaamheden. 

 

 
Kosten, baten, dekking 
Op basis van de begroting 2014 verwachtten we een positief saldo van € 198.311. De actuele inschatting is 
nu dat 2014 een negatief resultaat zal laten zien van € 72.600. Deze verslechtering van het saldo wordt 
veroorzaakt door ontwikkelingen in de budgetten en de maatregelen. 
 
We stellen voor om van deze berap een begrotingswijziging te maken. Omdat er in de loop van het jaar vaak 
incidentele meevallers zijn, stellen we voor de dekking voorlopig via een stelpost te dekken. Als aan het 
einde van het jaar blijkt dat de incidentele voordelen niet groot genoeg zijn, dan zal de algemene reserve 
aangesproken moeten worden. 
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