Aan de raad,
Onderwerp:

Eerste Bestuurdersrapportage 2015

Voorstel:

De Eerste Bestuurdersrapportage 2015 incl. gerapporteerde autonome
ontwikkelingen vaststellen.

1 SAMENVATTING
In de Eerste Bestuurdersrapportage 2015 (1e Berap 2015) meldt het college aan de raad
relevante beleidsontwikkelingen sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2015. Een
aantal autonome ontwikkelingen met financieel effect worden eveneens in kaart gebracht.
2 VOORGESCHIEDENIS
In april is met de raad een eerste inschatting van de autonome ontwikkelingen
gecommuniceerd. In deze 1e Berap 2015 vindt u meer definitieve gegevens daarover.
3 WETTELIJKE GRONDSLAG
N.v.t.
4

INHOUD VOORSTEL

4.A Wat willen we bereiken?
Dat de gemeenteraad goed geïnformeerd wordt over relevante ontwikkelingen en op de
hoogte wordt gebracht van financieel relevante ontwikkelingen die mee genomen worden in de
in budgettair perspectief van de Kadernota.
4.B Wat gaan we ervoor doen?
Deze 1e Berap 2015 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
4.C Wat mag het kosten?
Daarvoor verwijzen wij naar de bijgevoegde 1e Berap 2015.
4.D Wat is het alternatief?
Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief. Zij zijn naar ons oordeel
onontkoombaar. Met betrekking tot de dekking van de nadelen en bestemming van de
voordelen van de autonome ontwikkelingen wordt de discussie in het kader van de Kadernota
gevoerd.

-24.E Wat is het risico?
Het voordeel van de nieuwe verdeling bijdrage gemeenten aan de VRT is meegenomen in de
lijst van autonome ontwikkelingen. Niet uitgesloten kan worden dat de VRT eind juni anders
beslist dan het verdeelvoorstel dat nu is verwerkt
4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit?
Na vaststelling van de 1e Berap 2015 kan worden gesproken over de Kadernota 2016. De in
de 1e Berap 2015 opgenomen autonome ontwikkelingen zijn daarin meegenomen.
5 COMMUNICATIE
Over de 1e Berap 2015 wordt op reguliere wijze gecommuniceerd.
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