
OPLEGNOTITIE 

 

Onderwerp: Najaarsrapportage 2013 

 

Nummer 2013.0073623 

Versie 1 

Thema Financiën 

Indiener J.J. Nobel 

Steller U. Donmez 

Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te 

agenderen. 

Beslispunten voor de raad 1. de Najaarsrapportage 2013 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de autonome ontwikkelingen, zoals 

gespecificeerd in bijlage 1 en toegelicht in het hoofdstuk 

Financieel kader 2013, en hiertoe de 15
e 
begrotingswijziging 

voor 2013 en de 2
e
 begrotingswijziging voor 2014 vast te 

stellen; 

3. in te stemmen met de technisch neutrale mutaties, zoals 

gespecificeerd in bijlage 2, en hiertoe de 14
e
 

begrotingswijziging voor 2013 en de 1
e
 begrotingswijziging voor 

2014 vast te stellen; 

4. in te stemmen met de kredietverstrekking van € 500.000 voor 

kleinschalige woningbouw en hiertoe vast te stellen de 20
e
 

kredietverstrekking van 2013; 

5. in te stemmen met de kredietverstrekking van € 235.000 voor 

Verseon en hiertoe vast te stellen de 21
e
 kredietverstrekking 

van 2013; 

6. in te stemmen met de kredietverstrekking van € 570.000 voor 

de afwikkeling faillissement Meerbrug en hiertoe vast te stellen 

de 23
e
 kredietverstrekking van 2013; 

7. in te stemmen met de kredietverstrekking van € 240.000 voor 

projectaanpassingen Cultuurgebouw en hiertoe vast te stellen 

de 24
e
 kredietverstrekking van 2013; 

8. in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van het 

gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2013-2017 

conform bijlage 3 en hiertoe vast te stellen de 22
e
 

kredietverstrekking van 2013 (minus € 6.660.000) en de 2
e
 

kredietverstrekking van 2014 (plus € 8.451.000); 

9. in te stemmen met het overhevelen van een aantal budgetten 

voor in totaal € 1.703.000 naar het begrotingsjaar 2014 hiertoe 

de 13
e
 begrotingswijziging vast te stellen voor 2013 en de 8

e
 

begrotingswijziging voor 2014; 

10. in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve 

Projecten SMG om de van de Stichting Mainport en Groen 

overgenomen projecten uit te voeren en de hiervoor te 

ontvangen bedragen (€ 7.995.000) in deze reserve te storten. 

 

Overwegingen 

portefeuillehouder m.b.t. 

 



proces 

Proces formele besluitvorming 

afronden vóór (wettelijk 

vereiste termijn) 

 

 

 

Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Debat 28-11-2013 Voorbereiden stemming Verdedigen voorstel 

Stemming 12-12-2013   

    

 

 


