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Onderwerp
Eerste tussenrapportage 2017
Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit
De tussenrapportage over het eerste kwartaal van 2017 met daarbij behorende bijlage vast te
stellen, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen voor de jaren 2017 en volgende.

Inleiding
In de financiële verordening van de gemeente Urk (art. 212 GW) is vastgelegd dat het college de
raad tussentijds informeert over de voortgang van de realisatie van de begroting.
Met bijgaande rapportage(s) legt het college verantwoording af voor het door haar uitgevoerde
beleid over de eerste 3 maanden van het lopende begrotingsjaar.

Beoogd resultaat / effect
De raad informeren en verantwoording afleggen.

Argumenten
De raad stelt de kaders, controleert en stuurt op hoofdlijnen. Het college zorgt voor de uitvoering
en legt verantwoording af over het door haar uitgevoerde beleid.
De aan u voorgelegde tussenrapportage is een rapportage op hoofdlijnen, gedestilleerd uit alle
binnen de organisatie beschikbare informatie.

Evaluatie
Vindt continue plaats bij elke soortgelijke rapportage.

Kosten, baten, dekking
Het resultaat van deze 1e tussentijdse rapportage laat een nadelig resultaat zien van € 45.100. Het
voorstel is om het nadelig resultaat ten laste van de Algemene reserve te brengen.
In deze rapportage wordt een toelichting en een verantwoording gegeven van de diverse
afwijkingen.

Bijlagen
- Eerste tussenrapportage 2017
- Bijlage eerste tussenrapportage 2017

Burgemeester en Wethouders van Urk,
P.C. van Maaren, burgemeester
M. Bogerd, secretaris

Raadsbesluit
Dossiernummer:
De raad van de gemeente Urk,
op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 24 mei
2017
gezien het advies van commissie I d.d. 20 juni 2017

besluit:
- de eerste tussenrapportage 2017 met daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de
daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2017 e.v. jaren
- het resultaat uit de eerste tussenrapportage ten laste van de Algemene reserve te brengen.

Urk, 6 juli 2017,
de raad van de gemeente Urk,
de griffier,

de voorzitter,

