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Onderwerp
Voorjaarsbrief 2014
Gevraagd besluit
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 2014;
2. Het incidentele nadeel 2014 ad € 908.000 dekken door middel van een onttrekking aan de Argi;
3. Het structurele voordeel ad € 15.000 in 2014 toevoegen aan de Argi;
4. Het structurele voordeel ad € 15.000 vanaf 2015 opnemen in de meerjarenraming;
5. Instemmen met het vormen van een maatschappelijk krediet “uitbreiding MFA Borchkwartier” vanuit de in
2014 incidenteel beschikbaar gestelde middelen;
6. Instemmen met het dekken van het incidenteel nieuw beleid 2014 ad € 750.000 voor achterstallig
onderhoud wegen vanuit de Argi (i.p.v. de Essent reserve);
7. Instemmen met het dekken van het incidenteel nieuw beleid 2015 ad € 650.000 voor een bijdrage in
infrastructurele aanpassingen rondom Transferium de Punt vanuit de Argi (i.p.v. de Essent reserve).
Wat willen wij hiermee bereiken?
Met deze voorjaarsbrief willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige
manier te rapporteren over ontwikkelingen en bijstellingen in de begroting van 2014.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In de financiële verordening staat aangegeven dat wij u in het voorjaar een brief sturen met daarin de
belangrijkste zaken t.a.v. het lopende begrotingsjaar. De eerste informatie hebben wij u gepresenteerd in de
begroting 2014.
Wat ging er aan vooraf
De eerste informatie hebben wij u, zoals bekend, gepresenteerd bij de begroting 2014.
Hoe informeren we de inwoners?
Middels een persbericht worden de belangrijke zaken kenbaar gemaakt.
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Hiervoor willen wij u verwijzen naar de voorjaarsbrief 2014.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema,

burgemeester

drs. G.K. Zijlstra,

gemeentesecretaris

2

