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AAN DE RAAD
1. Voorstel
1. De Eerste Bestuursrapportage 2020 vaststellen.
2. Inleiding
Op 12 mei jl. heeft de Raad kennisgenomen van het ‘Stuurmodel Overbetuwe 2020’ en
besloten om met ingang van 2020 als onderdeel van de P&C cyclus jaarlijks twee
bestuursrapportages ter vaststelling voorgelegd te krijgen.
Voorliggende Eerste Bestuursrapportage (1e Berap) 2020 is de eerste rapportage
conform het nieuwe stuurmodel. Het betreft een rapportage in wording. Daar waar
wenselijk zullen we de komende beraps aanscherpen qua lay-out, duidingswijze e.d.
In deze 1e Berap 2020 informeren wij de Raad over de voortgang van de begroting, op
basis van de eerste drie maanden van dit jaar, met beknopte beleidsinhoudelijke
informatie (voortgang speerpunten Uitvoeringsagenda). Tevens vermelden we relevante
ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering.
3. Doel en beoogd effect
De 1e Berap 2020 informeert uw raad over de voortgang van het beleid, het te
verwachten rekeningresultaat en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
4. Argumenten
Met de 1e Berap 2020 faciliteren wij de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol
De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het
college van B&W aan de Raad. Met het opstellen van de 1e Berap 2020 voldoet het
college aan haar informerende rol over de stand van zaken.
De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen
weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op
afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze 1e berap stellen
wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.
De behandeling van de inhoudelijke voortgang van de speerpunten Uitvoeringsagenda
verloopt via de reguliere vergadercyclus van college en raad. Daar volgen afzonderlijke
beleidsnota’s voor die een aparte behandeling krijgen.
Naast de P&C cyclus is bij diverse beleidsterreinen sprake van een eigen rapportage
en/of informatiestructuur. Bijvoorbeeld bij het sociaal domein of ten aanzien van de
beleidsevaluaties en voortgangsrapportage op beleidsinhoudelijke dossiers: deze
worden, zoals afgesproken bij de betreffende beleidsnota’s, op andere momenten met de
raad gedeeld. Daar vindt dan de inhoudelijke discussie plaats. Dit blijft ongewijzigd.
5. Kanttekeningen en risico’s
N.v.t.
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6. Financiën
Voor een duiding van de financiële stand van zaken verwijzen wij u naar het hoofdstuk
Financiële samenvatting in bijgevoegde 1e Berap 2020.
7. Vervolg
Planning
Behandeling van de 1e Berap 2020 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering
van 23 juni a.s. Uit de 1e Berap 2020 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2020
voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. De structurele
effecten voor de periode 2021-2024 worden verwerkt in de begroting 2021 en
meerjarenraming.
Communicatie
N.v.t.
Participatie
N.v.t.
Evaluatie
In de politieke avond van 21 april jl. is toegezegd dat de vernieuwde P&C cyclus, als
onderdeel van het Stuurmodel, eind 2021 in afstemming met de auditcommissie zal
worden geëvalueerd.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen
R.P. Hoytink-Roubos
8. Relevante stukken
1. 20bij06509 Eerste Bestuursrapportage 2020
2. 20rb000064 Raadsbesluit Eerste Bestuursrapportage 2020
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange
De behandelend ambtenaar is W. Aarns. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
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