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WAT IS HET VOORSTEL?
De Zomernota 2017 vast te stellen.
WAAROM LEGT HET COLLEGE DIT VOORSTEL NU VOOR AAN DE RAAD?
Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2017 aan u
voorgelegd.
Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?
De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft
inzicht in de stand van zaken van de programma’s. De Zomernota 2017 is opgesteld in juli 2017.
Nieuwe feiten die daarna bekend zijn geworden zijn mogelijkerwijs niet verwerkt in deze rapportage.
Voor het overige wordt verwezen naar de bijgevoegde rapportage.
Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?
Door de afdelingen van de BEL Combinatie is input gegeven om verantwoording per
programma op te kunnen stellen.
Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?
Het voorleggen van deze zomernota komt voort uit de Financiële Verordening Laren.
Wat is het duurzaamheidaspect van dit voorstel?
N.v.t.
Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?
N.v.t.
Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?
Deze rapportage is tot stand gekomen in afstemming met betrokkenen binnen de BEL Combinatie. Er
is voor de overige 2 BEL gemeenten eveneens een zomernota opgesteld.
Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?
Uit de Zomernota 2017 Laren zelf komen géén directe financiële consequenties meer voort.
In deze zomernota wordt alleen aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van
de programmabegroting 2017. Net als vorig jaar zijn in deze zomernota geen financiële afwijkingen
opgenomen. De overweging hierbij is dat verantwoording over de opgestelde begroting plaatsvindt bij
de jaarrekening (of middels afzonderlijke begrotingswijzigingen).
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Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
N.v.t.
Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?
Hiermee wordt voldaan aan een bepaling in de Financiële Verordening Laren.
Is bij de uitvoering van dit voorstel de inkoper betrokken?
Is geen inkoop, derhalve inkoper niet betrokken.
Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?
Als er significante afwijkingen van de begroting zijn, zullen deze via een afzonderlijk raadsvoorstel
aan de raad worden gemeld. Tevens zal dan het alternatief worden aangegeven, of als dat
beleidsmatig wenselijk is, om extra middelen worden gevraagd.
Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?
Over de zomernota zal via de gebruikelijk kanalen gecommuniceerd worden.
BIJLAGEN
- Zomernota 2017
- Concept raadsbesluit
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N.v.t.
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