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Geachte leden van de gemeenteraad,
Voorstel
1. Het nadelige resultaat van deze rapportage ad. € 6.024 toe te voegen aan het begrootte
tekort 2018 ad. € 40.530
2. In te stemmen met de herziene autorisatie van lasten en baten 2018 na de 1e
tussenrapportgage 2018 conform de tabel in bijgaand besluit.
Inleiding
Wij informeren u met deze 1e tussenrapportage over de mutaties op de realisatie van de
programmabegroting 2018-2021. Deze rapportage gaat over de eerste drie maanden van
2018. De rapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het
beleid. Daarnaast is in het concept-raadsbesluit een overzicht van de bijgestelde ramingen
van lasten en baten per deelprogramma opgenomen.
Afstemming
Wij brengen de begrotingswijziging ter kennis aan de provincie Gelderland.
Beoogd effect
De controlerende en sturende taak van uw raad te ondersteunen. Wij informeren uw raad
over de actuele stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2018. De financiële
effecten daarvan zijn verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018. In het besluit zijn de
ramingen van lasten en baten per deelprogramma na wijziging met de 1e tussenrapportage
opgenomen.
Argumenten
N.v.t.
Kanttekeningen
2.1 Het betreft hier een afwijkingenrapportage
Deze 1e tussenrapportage 2018 is een afwijkingen rapportage. Daaronder verstaan wij dat
beleidsmatige afwijkingen van de uit te voeren programmabegroting jaarschijf 2018 en de
financiële gevolgen daarvan groter dan € 25.000 per deelprogramma worden toegelicht.

Kosten, baten en dekking
De verwerking van de financiële gevolgen vraagt een herziene autorisatie van de lasten en
baten per deelprogramma. De nieuwe ramingen zijn in het ontwerp raadsbesluit opgenomen.
Uitvoering
Na uw besluit zullen de wijzigingen in de budgetten met een begrotingswijzigingen worden
verwerkt.
Evaluatie
N.v.t.
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