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Voorstel
1. Instemmen met de Eerste Bestuursrapportage 2020.
2. De raad voorstellen om de 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
3. Kennisnemen van de 1e Managementrapportage 2020.
Inleiding
Bijgevoegde Eerste Bestuursrapportage 2020 (1e Berap) is onderdeel van het ‘Stuurmodel Overbetuwe 2020’ (door uw college op 18 februari jl. vastgesteld). In dit stuurmodel is de vernieuwde planning & control cyclus weergegeven waarbij we onderscheid
maken in management- en bestuursrapportages (marap en berap).
In het verlengde hiervan heeft de raad op 12 mei jl. kennisgenomen van genoemd
stuurmodel en besloten om met ingang van 2020 als onderdeel van de P&C cyclus jaarlijks twee bestuursrapportages ter vaststelling voorgelegd te krijgen.
In voorliggende 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.
Doel en beoogd effect
De raad informeren over de voortgang van het beleid, het te verwachten rekeningresultaat en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Hiermee stellen we de raad in staat om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende taken.
Argumenten
1.1 Met de 1e Berap 2020 bewaken we de voortgang van de gemeentebegroting.
Door tussentijds te rapporteren over de voortgang van de begroting heeft het college
zicht op de uitvoering gedurende het jaar. Tevens geeft het een handvat om waar nodig
de uitvoering bij te stellen.
2.1 Hiermee wordt de raad gefaciliteerd in zijn kaderstellende en controlerende rol.
In de bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van beleid én middelen.
Door deze opzet geven wij een integraal beeld van de stand van zaken van onze inspanningen. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om invulling te kunnen geven aan
zijn kaderstellende en controlerende taken.
3.1 Hiermee wordt het college geïnformeerd over ontwikkelingen op managementniveau
De managementrapportage (marap) is specifiek bedoeld als managementinformatie,
sturing door directie en verantwoording vanuit directie aan het college.
Kanttekeningen en risico’s
nvt
Financiën
Zie hoofdstuk ‘Financiële samenvatting’ van de 1e Bestuursrapportage 2020.
Vervolg
Planning
De 1e Berap 2020 wordt geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 23 juni.
Raadsbehandeling is gepland op 7 juli a.s.
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Communicatie
nvt
Participatie
nvt
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.
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