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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
1e Tussenrapportage 2019

College van burgemeester 
en wethouders 
7 mei 2019

Zaaknummer
59960

Portefeuillehouder
C.A. Oosterwijk

Commissie Samen wonen 
en Samen leven 
4 juli 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller:
r.leenderts@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad
11 juli 2019

Geadviseerd besluit
1. De 1e tussenraportage voor het begrotingsjaar 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 1e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2019 vast te stellen,
zoals die gemeld zijn in deel I Financiële rapportage.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u de 1e Tussenrapportage 2019 aan. De 
tussenrapportage is een afwijkingenrapportage op de begroting.

Deel I Financiële rapportage bevat een overzicht met de belangrijkste financiële bijstellingen (hierin is 
een onderscheid gemaakt tussen budgettaire wijzigingen en budgettair neutrale wijzigingen) en een 
overzicht met investeringsmutaties. De gevolgen uit de jaarrekening 2018 zijn opgenomen in deze 
tussenrapportage.

Beoogd effect
Rapporteren over de voortgang van de begroting 2019.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1     Hiermee bent u op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019 en de 
meerjarenraming 2020-2022.

1.2     Door de begrotingswijziging worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan het 
budgetrecht van de gemeenteraad.

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
22 mei 2019 - Werkgroep KAS

28 mei 2019 - Raadsvragen

4 juli 2019    - Commissie Samen leven en Samen wonen

11 juli 2019  - Gemeenteraad

Evaluatie/monitoring
Het proces waarin de 1e Tussenrapportage 2019 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. 
Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de 2e Tussenrapportage 2019.

Financiën
De 1e Tussenrapportage 2019 laat voor de jaren 2019-2022 de volgende saldi zien:

Na het verwerken van de 1e Tussenrapportage 2019 ontstaat het volgende beeld van de begroting 
2019 en de meerjarenraming 2020-2022:
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Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen
1. 1e Tussenrapportage 2019 incl. tussenrapportage Sociaal domein
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
11 juli 2019

Zaaknummer:
59960

Onderwerp:
1e Tussenrapportage 2019

Commissie Samen wonen 
en Samen leven 
4 juli 2019

De commissie Samen wonen en Samen leven van de gemeente Ridderkerk, 

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 7 mei 2019,

BESLUIT:

1. De 1e tussenraportage voor het begrotingsjaar 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 1e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2019 vast te stellen,
zoals die gemeld zijn in deel I Financiële rapportage.


