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Beleid en Projecten
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Openbare Werken

Financiën

Gevraagde beslissing(en):
De gemeenteraad voorstellen:

1. in te stemmen met de begroting 2016 en kennisnemen van de meerjarenraming 2017-2021 van de
GR-WNK;
2. de GR-W NK het volgende te verzoeken te doen, c.q. alsnog in de begroting 2016 te verwerken:
a. bij het opstellen van de begroting 2017 ‘een begroting in één oogopslag’ op te stellen waarin de
belangrijke informatie op hoofdlijnen gepresenteerd wordt;
b. gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie in de risicoparagraaf, een totaal
risicobedrag op te nemen, inclusief de verdeelsleutel naar deelnemende gemeenten;
c. de indeling en benaming van de paragrafen in de begroting 2016 en het opnemen van financiële
kengetallen, zoals dat vereist is in het BBV vanaf 2016, in overeenstemming te brengen met dat
BBV;
3. in te stemmen met de jaarstukken 2014 van GR -WNK.
4. de GR-W NK het volgende te verzoeken te doen, c.q. alsnog in d e jaarstukken 2014 te verwerken:
a. gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering en transitie in de
risicoparagraaf een totaal risicobedrag op te nemen, inclusief de verdeelsleutel naar
deelnemende gemeenten;
b. de indeling en benaming van de paragrafen in het jaarverslag 2014 en het opnemen van
financiële kengetallen, zoals dat vereist is in het BBV, in overeenstemming te brengen met dat
BBV.
c. bij het opstellen van de jaarrekening 2015 een jaarrekening ‘in één oogopslag’ op te stellen
waarin de belangrijkste informatie op hoofdlijnen gepresenteerd wordt.
Korte toelichting
Zie bijgaand concept raadsvoorstel en - besluit
Relevante stukken:
Genoemd in concept raadsvoorstel

Aanklikken wat van
toepassing is

Conf.adv.

Ja

Is het onderwerp vertrouwelijk?

Nee

Voorlichting (actieve openbaarheid)?

Nee

Openbare bekendmaking (gemeenteblad)?

Nee

Bespr.

Route ter
afdoening
Forum

Ja / nee
Is er met de financiële consequenties in
de begroting rekening gehouden?

Conf.
aantek.
secr.

Burg.

Datum
Weth.

Raad
Weth.
Inspraak?

Nee

Advies Ondernemingsraad?

Nee

Geraamde behandeltijd (in minuten)
van onderwerp in de fora
Moet er rekening worden gehouden met
fatale termijn, zo ja welke?
Besluit raad 03 juni 2015

Datum
Weth.

Secr.

Aantekening secretaris:

B. en W. besluit:

De secretaris,
OPSLAAN:

De burgemeester,

