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De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019 inzake
bovengenoemd onderwerp.

Gelet op Artikel 189, 190 en 192 van de gemeentewet

Besluit

De bestuursrapportage 2019 en de 10e begrotingswijziging 2019, vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van
24 oktober 2019.
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1. Samenvatting
Voor u ligt de bestuursrapportage 2019.
Na de kaderbrief 2020 is dit het tweede nieuwe document voortkomend uit de workshops “verbetering
planning & control cyclus”.
Deze bestuursrapportage (ook wel BeRap genoemd) vervangt de zomernota, die u gewend was te
ontvangen.
Gedurende bovengenoemd proces werd steeds duidelijker dat de gemeenteraad meer behoefte heeft
aan tussentijdse rapportage op het gebied van beleidsvoornemens en projecten dan in financiële
bijstellingen.
Deze BeRap bestaat dan ook feitelijk uit 2 onderdelen:
Tussentijdse verantwoording over lopend beleid;
Projectenrapportage.
Daarnaast hebben wij uiteraard ook nog naar de budgetten gekeken, en waar nodig bijgesteld. Een
samenvatting hiervan vindt u in het volgende hoofdstuk, en een specificatie van alle bijstellingen in de
bijlage - begrotingswijziging.
Wij zijn ons er van bewust dat deze BeRap een groeidocument is. Wij nodigen de gemeenteraad dan
ook zeker uit verbeteringen en/of toevoegingen aan te dragen, die wij in de toekomst zullen
meenemen.
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2.

Situatie / Aanleiding / Probleem

De bestuursrapportage 2019 is het eerste rapportagemoment over de stand van zaken van het
gevoerde beleid in hetjaar 2019.
3.

Relatie met bestaand beleid

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad de begroting 2019 vastgesteld.
4.

Gewenst beleid, Beoogd effect en mogelijke opties

Het college wil de gemeenteraad informeren omtrent het gevoerde beleid 2019, een tussentijdse
rapportage verstrekken over de lopende projecten, alsmede de begroting 2019 financieel bijstellen.
5.

Samenwerking / Strategische visie:

n.v.t.
6. Aanbestedingen

n.v.t.
7.

Financiën (Kosten, Baten en Dekking)

Zie bestuursrapportage 2019
8.

Bevoegdheid

De raad stelt de begroting en de begrotingswijzigingen vast. Het college biedt daarvoor een ontwerp
aan.
9.

Communicatie

n.v.t.
10. Argumenten, Afweging en advies

11. Draagvlak

n.v.t.
12. Risicoparagraaf (financieel, juridisch, milieu)

Zie bestuursrapportage 2019
13. Vervolgprocedure / voortgang / aanpak / realisatie

n.v.t.
14.

Evaluatie

n.v.t.
15.

Voorstel / Besluit

De bestuursrapportage 2019 en de de 10e begrotingswijziging 2019, vast te stellen.
Bijlagen

Bestuursrapportage 2019 - boekwerk;
10e begrotingswijziging 2019;
Raadsbesluit bestuursrapportage 2019
(onderdeel uitmakend van besluit)
Achterliggende documenten
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