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Geadviseerde beslissing raad 

1. De 2
e
 Tussenrapportage voor kennisgeving aan te nemen. 

2. De financiële gevolgen van de tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2016 vast te stellen, 
zoals die zijn gemeld in deel I Financiële rapportage. 

 
Inleiding 
Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft u in de 2

e
 Tussenrapportage 2016 aan. 

Deze rapportage is een afwijkingenrapportage en gaat alleen over het begrotingsjaar 2016. De 
structurele gevolgen worden verwerkt in de nieuwe begroting 2017. 
 
In deel I Financiële rapportage is een integrale financiële verschillenanalyse opgenomen en vindt u een 
overzicht van de financiële bijstellingen. 
 
In deel II is een actueel overzicht opgenomen van de waarden van de prestatie-indicatoren. 
 
In deel III is het overzicht opgenomen van openstaande raadstoezeggingen. 
 
Beoogd effect 
Rapporteren over afwijkingen in de begroting 2016. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
Argumenten 

1.1 Hiermee bent u op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2016 na wijziging. 
2.1 Door de begrotingswijziging worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan uw 

budgetrecht. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
21 september:   Werkgroep Kas 
27 september-14 oktober: Raadsvragen 
25 oktober:   Commissie Samen Leven 
3 november    Gemeenteraad 



 
 

 
Evaluatie/monitoring 
Het proces van de totstandkoming van deze rapportage wordt geëvalueerd. Daaruit naar voren gekomen 
verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de tussenrapportages van de begroting 
2017. 
 
Financiën  
Deze rapportage laat een negatief saldo zien van € 665.100. In deel I van de tussenrapportage is per 
raadsprogramma opgenomen hoe dit saldo is ontstaan. 
 
Ter informatie volgt hieronder een actuele totaalstand van de begroting 2016: 
 

+=nadeel, -= voordeel       

- Saldo na 1
e
 tussenrapportage 2016 €  -84.800 

- Saldo 2
e
 tussenrapportage 2016 €  665.100 

- Stand begroting op dit moment €  580.300 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing/ 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Boekwerk 2

e
 Tussenrapportage 2016. 

2. Raadsbesluit. 
 


