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Portefeuillehouder Dhr.  Gebben 

Auteur Anneree Julianus 

Bijlagen 1. Concept tekst tweede bestuursrapportage 2019 

Vergaderdatum 2 oktober 2019 

Agendapunt 04 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma Brandweer 

conform bijgevoegd concept op te nemen in de tweede bestuursrapportage van 2019.  

2. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma 

Crisisbeheersing conform bijgevoegd concept op te nemen in de tweede bestuursrapportage van 

2019. 

 
Inleiding 

Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar tussentijds verantwoording af aan de leden van het 

algemeen bestuur. Liggen we nog op koers om de afgesproken resultaten te behalen? En geven we 

daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland?   

  
Dit is het tweede concept bestuursrapportage over de periode januari tot en met augustus met een 
prognose voor het resultaat 2019. Deze wordt 16 oktober behandeld in het dagelijks bestuur, om 
vervolgens op de agenda te komen van het algemeen bestuur op 11 december. 

  

Behandeling agendacommissie  

De bestuursrapportage is in de agendacommissie Veiligheid besproken. Hier is besloten om de 

bestuursrapportage te agenderen voor de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid op 2 

oktober. 

 
Beoogd effect 

Het algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen 

 
Argumenten 



1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het algemeen bestuur om haar 

controlerende rol uit te voeren 

Om het algemeen bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar controlerende rol uit te kunnen 

oefenen, vertellen we formeel twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de 

begroting opgenomen doelen.  

 
Kanttekeningen/risico’s 

Geen 

 
Financiële consequenties 

Financieel gezien komt de prognose voor het operationele resultaat na acht maanden uit op € 429.000, 

een toename van het tekort van € 112.000 ten opzichte van de prognose na vier maanden. In de 

bestuursrapportage wordt het resultaat nader toegelicht.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit: 

 

Al geweest:  

Agendacommissie gezondheid – 19 september, programma Gezondheid 

Agendacommissie veiligheid – 23 september, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing 

 

Nog volgend: 

Bestuurscommissie veiligheid – 2 oktober, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing 

Bestuurscommissie gezondheid – 3 oktober, programma Gezondheid  

Auditcommissie – 9 oktober, gehele bestuursrapportage 

Dagelijks bestuur – 16 oktober gehele bestuursrapportage 

Algemeen bestuur – 11 december, gehele bestuursrapportage 

 

 
Communicatie 

Geen 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


