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Onderwerp
Voorjaarsbrief 2015
Gevraagd besluit
1. Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei
2015.
2. Het incidentele nadeel 2015 ad € 265.000 dekken door middel van een onttrekking aan de Argi;
3. Het structurele nadeel ad € 70.000 in 2015 dekken door middel van een onttrekking aan de Argi;
4. Het structurele nadeel ad € 70.000 vanaf 2016 opnemen in de meerjarenraming;
5. Instemmen met de voorstellen voor nieuw beleid en de voorgestelde dekking;
6. Instemmen met het omzetten van het krediet met economisch nut voor de kantine en
kleedaccommodatie VAKO ad € 845.000 in een krediet met maatschappelijk nut ad € 845.000 met als
dekking een bijdrage van VAKO en de nieuw opgerichte stichting ad € 175.000 en een onttrekking uit
de reserve IAB ad € 670.000.
7. De lening van € 85.000 met een looptijd van 20 jaar en een rente conform het vastgestelde
leningenbeleid verstrekken aan de nieuw op te richten stichting waar de kleedkamers voor VAKO aan
overgedragen worden i.p.v. aan VAKO.
8. Kennis nemen van de projectenrapportage;
9. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
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 2015. Middels de
projectenrapportage infomeren we u over de voortgang van de belangrijkste projecten. Daarnaast gaan we in
op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de ombuigingen. Via de rapportage monitoring sociaal
domein wordt onder meer een update gegeven van de nulmeting budgetten decentralisaties (januari 2015).
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 2015.
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Wat ging er aan vooraf
De eerste informatie hebben wij u zoals bekend, gepresenteerd in de begroting 2015.
Hoe informeren we de inwoners?
Middels een persbericht worden de belangrijke zaken kenbaar gemaakt.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Hiervoor willen wij u verwijzen naar de voorjaarsbrief 2015.
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