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Bijlagen 1. Concept bestuursrapportage 

Vergaderdatum 16 november 2016 

Agendapunt [in te vullen door secretaris] 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen 

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. De tweede bestuursrapportage 2016 vast te stellen 

 
Inleiding 

Tweemaal per jaar legt het dagelijks bestuur verantwoording af over de in de begroting geformuleerde 
doelstellingen, en de daaraan gekoppelde middelen. In deze zogenaamde bestuursrapportage informeert 
het dagelijks bestuur over algemene ontwikkelingen en risico’s die zich voordoen, en die mogelijk van 
invloed zijn op de resultaten van de veiligheidsregio, zowel positief als negatief.  
 
Daarbij is het de insteek om alleen afwijkingen te melden, of risico’s die mogelijk leiden tot afwijkingen. 
Mochten er thema’s zijn die ook waardevol zijn om te delen, maar niet leiden tot een afwijking in de 
begroting, dan worden deze mondeling medegedeeld of gepresenteerd in de bestuurscommissies.  
 

 
Beoogd effect 

Het bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen 

 
Argumenten 

1.1 De bestuursrapportage biedt tussentijds een moment om tot een integrale besluitvorming te 
komen 
Het bestuur heeft een kaderstellende en controlerende rol voor de veiligheidsregio. Formeel zijn 
voor beide rollen één document verplicht, namelijk de begroting en de jaarrekening. Echter, in 
onze optiek biedt dit het bestuur niet voldoende inzicht om tussentijds bij te kunnen sturen.  
 
Vandaar dat het dagelijks bestuur twee keer per jaar een bestuursrapportage opstelt, waarin een 
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stand van zaken wordt geschetst van de doelen en de middelen, aangevuld met actuele 
informatie en risico’s. Met deze informatie kan het algemeen bestuur, indien nodig, ook 
gedurende het jaar interventies plegen. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

Geen 

 
Financiële consequenties 

De eerste bestuursrapportage, met een terugkoppeling over de eerste vier maanden van het jaar, ging uit 
van een tekort van € 550.000. In deze bestuursrapportage blijkt deze prognose nog steeds actueel te zijn.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Om onnodige administratieve handelingen te voorkomen, is het voorstel om de gewijzigde gemeentelijke 
bijdrage nu niet te factureren, maar één definitieve afrekening te doen na vaststelling van de jaarrekening. 

 
Communicatie 

Geen 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


