
 

 

Raadsinformatie 
Onderwerp 

3e financiële Bestuursrapportage 2015 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2015/472398) 

Behandelvoorstel  voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar alle commissies  

  

Adviseren over 3e financiële Bestuursrappportage 2015 aan de raad. 
 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

De raad besluit: 

 

1. De 3
e
 financiële Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-

technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in 

paragraaf 1.9 op basis van: 

 

a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de 

exploitatie  

b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

(paragraaf 1.6) 

c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5) 

 

2. Akkoord te gaan met een extra krediet van € 1.950.000 voor project 

Waarderhaven  

3. Rente toe te rekenen aan de reserve Regionale Mobiliteit en de vooruit 

ontvangen bedragen Regionale Mobiliteit. De rente wordt berekend 

over het jaargemiddelde per post, het gehanteerde percentage is drie 

maands deposito, van de BNG bank. Voor de jaren 2013 en 2014 

alsnog rente toe te rekenen. De last hiervan bedraagt € 2.559. 
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Bestuurlijke context  

Volgens de planning en controlkalender 2015 wordt in november de 

3e financiële Bestuursrapportage 2015 opgeleverd. 

De raad is bevoegd tot het wijzigingen van de begroting. 
 

  

 

Portefeuillehouder:  

Spijk, J.K.N. van 
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Collegebesluit 

Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met de wijzigingen in de 3e financiële Bestuursrapportage 

2015 die binnen de bevoegdheid van het college vallen.  

Het betreft de uitgaven en dekking voor de 2e fase van het project 

Vennootsschapsbelasting en de sessies risicobewustzijn. 

2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat alle 

commissies hierover een advies hebben uitgebracht.  

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

 

1. De 3
e
 financiële Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-

technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in 

paragraaf 1.9 op basis van: 

 

a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de 

exploitatie  

b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

(paragraaf 1.6) 

c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5) 

 

2. Akkoord te gaan met een extra krediet van € 1.950.000 voor project 

Waarderhaven. 

3. Rente toe te rekenen aan de reserve Regionale Mobiliteit en de vooruit 

ontvangen bedragen Regionale Mobiliteit. De rente wordt berekend 

over het jaargemiddelde per post, het gehanteerde percentage is drie 

maands deposito, van de BNG bank. Voor de jaren 2013 en 2014 

alsnog rente toe te rekenen. De last hiervan bedraagt € 2.559. 

 
 

 
 

Vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

17-11-2015 

 

 


