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Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie verwacht dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 7 juni om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 21 juni 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.
Daarnaast zal op 8 juni 2017 een aparte (informatieve)
werkbijeenkomst worden gehouden waar een (ambtelijke)
toelichting zal worden verstrekt over met name de financiële
achtergronden van dit voorstel, waarbij eveneens de mogelijkheid
bestaat mondeling vragen in te brengen en antwoorden te
verkrijgen.

Toelichting

In de 1e Algemene begrotingsbijstelling (1e Berap) 2017 schetst
het college de stand van zaken met betrekking de uitvoering van
de begroting 2017. Tot aan 1 april 2017 zijn daarin opgenomen
enkele incidentele en structurele wijzigingen van de begroting en
de stand van zaken met betrekking de uitvoering van het
investeringsprogramma en de overige beschikbaar gestelde
kredieten. Naast de financiële rapportage beoogt de
bestuursrapportage ook informatie aan te reiken om de
controlerende taak van de raad mede inhoud te kunnen geven.
Voorts is de 1e Berap de gelegenheid om in te gaan op de stand
van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen van
de accountant, de risico’s (paragraaf weerstandsvermogen),
uitvoering van het investeringsschema 2017, en het
woningbouwprogramma.
De 1e Berap volgt de nieuwe indelingswijze van de begroting; de
uitvoering van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie
Land van Cuijk is niet langer hierin opgenomen.

Bijzonderheden

Resultaat eerder
overleg of inspraak

In de begroting 2017 is voor een nieuwe opzet gekozen door
nadrukkelijker in te gaan op de vragen wat willen we bereiken en
wat gaan we daarvoor doen in 2017. In deze 1e algemene
bijstelling wordt nader ingegaan op de stand van zaken m.b.t.
deze vragen.

Portefeuillehouder

Bij de behandeling van dit agendapunt zijn wethouder Verstraaten
en de overige collegeleden uitgenodigd.

Bijbehorende
stukken

1. Raadsvoorstel
2. Raadsbesluit (concept)
3. 1e Algemene begrotingsbijstelling (Bestuursrapportage) 2017
gemeente Boxmeer

