Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst
Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van de 5e
Tussenrapportage (Turap) 2020.
Nummer: 2020-66
Datum vergadering: 1 december 2020
Portefeuillehouder: Wethouder M.I. Pieters
Behandelaar: S. van Avendonk

Kernboodschap voorstel:
Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd,
en eventueel de budgetten in de huidige begroting en het meerjarenbeeld aangepast, op
basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2020 en 2021.
Deze 5e Turap 2020 laat een positief resultaat zien van € 412.000. Voorstel is dan ook
om dit saldo te verwerken in de lopende begrotingen 2020 en 2021. Na verwerking van
deze 5e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2020 met
een positief saldo van € 292.000 en voor 2021 met een positief saldo van € 327.000.

Voorstel aan de gemeenteraad
1. Vast te stellen de 5e tussenrapportage 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 5e tussenrapportage te
verwerken in de budgetten 2020, 2021 en verder;
3. Vast te stellen de 6e wijziging van de programmabegroting
2020 en de 2e wijziging van de programmabegroting 2021.

X A-stuk
(bespreekstuk)
B-stuk
(hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten
nog beantwoording behoeven:
Fractie D66:
1. Staat in de TuRap de consequentie onder 8.1 (over de beeldkwaliteitsplannen, op
bladzijde 17) foutief geformuleerd? En ,zo ja, moet dit worden hersteld?

Het college heeft toegezegd:
1. Bovenstaande vragen te beantwoorden;

Beantwoording college vragen:
De consequentie onder 8.1 beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden is juist
geformuleerd en hoeft niet te worden hersteld. In het raadsvoorstel van 7 januari 2020
is een budget beschikbaar gesteld van € 40.000 ten laste van de post onvoorzien in
2020. De bijbehorende begrotingswijziging is nog niet eerder gemaakt en volgt nu in
deze 5e Turap 2020 voor een bedrag van € 20.000 in 2020 en € 20.000 in 2021, wat
samen zorgt voor een nadeel van € 40.000.
Datum reactie college: 8-12-2020

