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Rapportages: Vier voor de raad en maandelijks
voor de Auditcommissie
Motie van de fracties van PvdA, K8W, CDA, VVD, Wijchen Lokaal, D66
Eerste indiener motie: Peter Gatzen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 27 juni 2019.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat

De raad tot dit jaar vier programmarapportages per jaar van
het college ontving

Het college voornemens is om de frequentie van programmarapportages aan de raad te wijzigen naar twee programmarapportages

Het college voornemens is om deze gewijzigde frequentie vast
te leggen in een herziene Financiële verordening, die binnenkort
aan de raad wordt aangeboden

Het college vier programmarapportages en maandelijkse dashboardrapportages krijgt voorgelegd
Van mening, dat

De Auditcommissie een belangrijke signalerende en adviserende taak heeft voor de raad wat betreft de kaderstellende en
controlerende rol van de raad

De Auditcommissie niet in de plaats kan treden van de raad als
het gaat om de controlerende rol van de raad

De raad in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn controlerende taak goed uit te kunnen voeren

De raad hier o.a. de programmarapportages voor kan gebruiken
Van oordeel, dat

Er geen extra werkdruk bij de Werkorganisatie Druten Wijchen
ontstaat omdat aan het college van Wijchen vier programmarapportages en maandelijkse dashboardrapportages worden
voorgelegd

Het informeren van de raad op dit moment, gezien de financiële

2
risico’s die de gemeente loopt, m.n. in het Sociaal Domein,
zwaarder weegt dan de harmonisatie van de bedrijfsvoering,
Roept het college op om

Vier programmarapportages aan de raad voor te leggen:
o
Maart/april
o
Mei/juni
o
Augustus/september
o
November

De maandelijkse dashboardrapportages voor te leggen aan de
Auditcommissie
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
PvdA, Peter Gatzen
K8W, Twan van Bronkhorst
CDA, Björn Derksen
VVD, Roel Boumans
Wijchen Lokaal, Arnold van Kuppeveld
D66, Emmy Wittenberg

