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0 Openbare Werken

OVVH
0 Publiekszaken
0 Financiën

Gevraagde beslissing(en):

Instemmen met de inhoud van de Kaderbrief 2015 en de raad hiervan in kennis stellen.
Korte samenvatting:

In de Kaderbrief 2015 zijn beknopt de richtlijnen en uitgangspunten voor de totstandkoming van de diverse
instrumenten van de Planning&Controlcyclus opgenomen, die in de loop van 2015 worden opgesteld.
Bij de verschillende P&C-instrumenten is aangegeven wat de specifieke aandachtspunten voor die P&C
instrumenten voor 2015 zijn.
Daarnaast worden in het Financieel Kader 2015-2019 de specifieke interne en externe ontwikkeling benoemd en
toegelicht, voor zover die zich in die periode voordoen.
Belangrijke (nieuwe) aandachtspunten in de Kaderbrief 2015 zijn:
speerpunten in de accountantscontrole van de jaarrekening 2014 zijnde Verbonden partijen, de balansopname
van de rioleringsinvesteringen en de aanbestedingen van de decentralisaties;
n.a.v. de Kerntakendiscussie 2015 wordt bij de Kadernota 2015-2019 de discussie gevoerd over het
takenpakket dat bij de ambities en schaal van Langedijk past;
de resultaten van de Kerntakendiscussie 2015 worden met de Programmabegroting 2016 vastgesteld;
de adviezen van de raadswerkgroep Hanteerbaarheid programmabegroting’ worden in de
Programmabegroting 2016 verwerkt;
de wijzigingen van de begroting 2015 vallen onder het preventief toezicht van de Provincie NH;
met als doel herstel van het begrotingsevenwicht geldt in 2016 voor al onze budgetten de nullijn.
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Relevante stukken:

Aanklikken wat van
toepassing is
Ja / nee

Is er met de financiële consequenties in
de begroting rekening gehouden?

Nee

Is het onderwerp vertrouwelijk?

Nee

Voorlichting (actieve openbaarheid)?

Nee

Openbare bekendmaking (gemeenteblad)?

Nee

Inspraak?

Nee

Advies Ondernemingsraad?

Nee

Geraamde behandeltijd (in minuten)
van onderwerp in de fora

1 uur

Moet er rekening worden gehouden met
fatale termijn, zo ja welke? Behandeling en
vaststelling in college op 7 oktober 2014 voor
verzending naar de raad uiterlijk 9 oktober 2014.

Ja
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