Raadsvoorstel
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2 bestuursrapportage 2014
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dhr. R. van Leeuwen
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248
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M. Vetkamp
E.m.vetkamp@dalfsen.nl
T. (0529) 488289

de

Voorstel:
de
1. De 2 bestuursrapportage 2014 vast te stellen.
2. De begroting 2014 conform te wijzigen.

Inleiding:
de
Voor u ligt de 2 Bestuursrapportage 2014.
de
Dit jaar is het voor het eerst dat de 2 bestuursrapportage eerder wordt vastgesteld dan de
ste
programmabegroting. Bij de 1 bestuursrapportage is de voortgang gerapporteerd met het
peilmoment na 4 maanden. Deze bestuursrapportage volgt die lijn en gaat in op de voortgang per
programma van de prestaties, indicatoren en eventuele financiële afwijkingen voor het jaar 2014.
Er is gepeild op 1 september, dus na 8 maanden.
Argumenten:
Conform de Planning & Control cyclus wordt u 2x per een Bestuursrapportage aangeboden.
Kanttekeningen
De septembercirculaire 2014 is ontvangen, maar op dit moment zijn de uitkomsten nog niet bekend.
De uitkomsten hiervan kunnen voor het jaar 2014 nog gevolgen hebben.
Financiële dekking:
De financiële gevolgen van deze bestuursrapportage bedragen € 886.300.
Naar verachting wordt het jaar 2014 afgesloten met een positief saldo van € 1.162.000.
Communicatie:
De pers op de gebruikelijke manier informeren.
Vervolg:
De jaarrekening zal u in 2015 aangeboden worden.
Bijlagen:
de
2 Bestuursrapportage 2014
de
de
15 begrotingswijziging: 2 bestuursrapportage 2014

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014, nummer 248;
gelet op de Financiële verordening van de gemeente Dalfsen, art. 7.1.

besluit:
vast te stellen;

de

de 2 bestuursrapportage 2014
en de begroting 2014 conform te wijzigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
20 oktober 2014.

De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

