
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 9 juli 2015   
Volgnummer :    
 
 

 
Onderwerp  : 1e Berap 2015 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennisnemen van de 1
e
 Berap 2015 

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 2016. In deze 
bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen per programma, 
aangevuld met een rapportage per programma.  
 
In de 1

e
 Berap vindt u de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015.  

 
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 2015.  
 
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 2015. In deze 
rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de afgesproken werkzaamheden. 

 
Kanttekeningen 

a.  
 

Kosten, baten, dekking 
 
Op basis van de begroting 2015 verwachtten we een positief saldo van € 47.282. De actuele inschatting is 
nu dat 2015 een negatief resultaat zal laten zien van € 916.984. Deze verslechtering van het saldo wordt 
veroorzaakt door ontwikkelingen in de budgetten. 
 
We stellen voor om van deze Berap een begrotingswijziging te maken.  
 
In de bijlage treft u aan: 
- Bijlage 1 Boekwerk 1

e
 Berap 2015 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    S.P.M. de Vreeze 
secretaris    wnd. burgemeester 
 
 



 
Raadsvergadering d.d. 9 juli 2015 
 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 
 


