
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 4-7-2019 

 
 
Onderwerp   : 1e Bestuursrapportage 2019 

 

Voorgestelde beslissing  

1. De 1e berap 2019 voor kennisgeving aannemen;  
2. Instemmen met het samenvoegen van verschillende investeringskredieten naar één krediet voor de 

grondverwerving en één krediet voor de realisatie fietsverbinding Gendringen – Engbergen –Sinderen 
met een omvang van € 360.000. Dit verloopt budgettair neutraal.  

3. Instemmen met de administratieve begrotingswijziging. Dit verloopt budgettair neutraal. 
 

 

Aanleiding 

Op grond van de financiële verordening van Oude IJsselstreek, wordt de raad tweemaal per jaar 
geïnformeerd over de uitvoering en stand van zaken van de programmabegroting. In deze 1e 
bestuursrapportage wordt de voortgang van doelen in de programma’s weergegeven, evenals de financiële 
stand van zaken. 
 

Wat wordt met beslissing bereikt 

 Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het 
begrotingsjaar 2019. 

 
 

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, zonder deze in een begrotingswijziging te verwerken. Hiermee sluiten 
we aan op de financiële spelregels om eventuele tekorten eerst binnen het eigen programma op te 
lossen. In de 2e bestuursrapportage 2019 worden de (op dat moment) definitieve afwijkingen 
voorgelegd en via een begrotingswijziging vastgesteld.  

 
2.1 Met het samenvoegen van de investeringskredieten wordt de financiële overzichtelijkheid vergroot, 

zodat we gebruik kunnen maken van co-financieringsmogelijkheden. 
 Door de investeringskredieten helder te omschrijven en onder één noemer: fietsverbinding 

Gendringen- Engbergen- Sinderen te brengen, kunnen we makkelijker co-financiering aanvragen. 
Onze investering op deze fietsverbinding is dan duidelijk.  

 
 
 

Kosten, baten, dekking 

 
In de 1e berap worden alleen de verwachte afwijkingen en de stand van zaken aangegeven. De verwachting 
is in deze berap € 382.000 positief. Er is geen begrotingswijziging. In de 2e berap en begroting worden de 
(op dat moment) definitieve afwijkingen voorgelegd om vast te stellen.  
  



 

Uitvoering 

 
Planning 

 6 juni: technische vragenronde voor de raadsleden 

 13 juni: algemene beschouwingen 

 17 juni: raadscommissie AFE over jaarstukken, in aanwezigheid van de accountant 

 19 juni: raadscommissie MO en FL over  jaarstukken, 1e berap en voorjaarsnota 

 24 juni: raadscommissie AFE over 1e berap en voorjaarsnota  

 4  juli: raadsvergadering 
 
Communicatie/participatie 
Persbericht en persmoment na  publicatie van de stukken 
 
 
Bijlagen 

 Zaaknummer 42994: 1e Bestuursrapportage 2019 

  



Burgemeester en wethouders, 
 

M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 

Secretaris     Burgemeester 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

□ 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: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 


