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Beslispunten 

1. Het college te verzoeken vanaf de eerstvolgende bestuursrapportage te rapporteren op 

afwijkingen, aangevuld met door de raad aangegeven onderwerpen 

 

 

 

1 Inleiding 

Volgens de Financiële Verordening 2013 Gemeente Leiderdorp artikel 2 worden de planning 

en  control-producten door het college aan de raad aangeboden ter besluitvorming dan wel 

ter kennisneming. Wat betreft de bestuursrapportages: 

 

a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april 

b.  voor de begrotingsbehandeling de bestuursrapportage t/m augustus.  

Artikel 7 van de Financiële Verordening zegt hierover: 

Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van 

de begroting van de gemeente over de eerste vier en acht maanden van het begrotingsjaar. 

De bestuursrapportage bevat per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

- doelen 

- activiteiten 

- budget 

 

In de bestuursrapportage wordt op deze onderdelen de voortgang toegelicht. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang en de hiermee samenhangende financiën. 

 

Daarnaast geeft het college in de bestuursrapportage een overzicht van: 

- voortgang aangenomen moties 

- uitputting openstaande investeringen 

- voortgang van taakstellingen 

- verkorte balans 

- paragraaf bedrijfsvoering 

- paragraaf weerstandsvermogen 
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Omdat over alle stoplichten wordt gerapporteerd is de bestuursrapportage iinmiddels 

uitgedijd naar ongeveer 80 pagina’s. Het opstellen vraagt veel ambtelijke capaciteit en 

het lezen veel tijd van raadsleden. Reden waarom het college aan de werkgroep 

Financiën uit de raad de vraag heeft voorgelegd om voortaan de rapportage te mogen 

beperkten tot die onderwerpen waar zich afwijkingen voordoen (de oranje en rode 

stoplichten), aangevuld met rapportage over onderwerpen die de raad specifiek 

aangeeft. 

 

2 Beoogd effect 

Efficiënt omgaan met ieders tijd en kort en bondig inzicht geven in die punten waar de 

ontwikkelingen afwijkingen te zien geven.  

 
3 Argumenten 

De bestuursrapportage is inmiddels uitgedijd naar 80 pagina’s.  

In de raadsw erkgroep Financiën d.d. 6 oktober is geconcludeerd dat vrijw el niemand 

de hele rapportage leest. De raadsw erkgroep stemt ermee in om in het vervolg op 

afw ijkingen te rapporteren en daarnaast op een aantal belangrijke dossiers de 

voortgang aan te geven. Bij elke bestuursrapportage kan de raad de onderw erpen 

daarvoor aangeven. De voorzit ter van de w erkgroep, de heer Cooijmans, heeft dit  

toegelicht in het Polit iek Forum van 26 oktober.  

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De voorgestelde manier van rapporteren maakt een aanpassing van de Financiële 

Verordening nodig.  Die kan w orden meegenomen bij de actualisat ie die voor maart 

2016 op de planning staat.. 
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5 Evaluatie 

Eind 2017 (nadat de bestuursrapportage twee keer in deze vorm is verstrekt). 

 

Raadswerkgroep Financiën 

 

 

I.H.M. Cooijmans 

voorzitter 


