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Afwijking financiële verordening art 9 lid 3

Geachte leden van de raad,

Eind mei 2013 zullen wij u door middel van de eerste bestuursrapportage informeren over de
voortgang in het eerste kwartaal 2013 van de programmabegroting. Deze bestuursrapportage
zullen wij u eind mei, als bijlage bij de kadernota, doen toekomen.

De vorm en inhoud van de bestuursrapportage zijn vastgelegd in de financiële verordening. Artikel
9 lid 2 van de financiële verordening stelt dat wij de opzet vaststellen van de inrichting van de
bestuursrapportage. Artikel 9 lid 3 vermeldt de inhoud van de rapportage, zijnde:
- de afwijkingen van de baten en lasten per programma > C 50.000;
- stand van zaken van grote projecten (krediet > C 1.000.000);
- de voortgang van de programma's en de daarin opgenomen indicatoren/doelstellingen;
- en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.

Middels brief, met nummer 13.006974 hebben wij u geïnformeerd over de verbetering van het
begrotingsproces 2013. Onderdeel van dit verbetertraject is het uitsluitend financiële karakter
van de eerste bestuursrapportage. Dit betekent dat voornoemde rapportage alleen ingaat op de
financiële afwijkingen ten opzichte van de meerjarenbegroting en zal daarmee afwijken van
artikel 9 lid 3 van de financiële verordening. De tweede bestuursrapportage 2013 zal wel
opgesteld worden volgens artikel 9 lid 3.

Gemeente Emmen,
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Bij de eerst volgende herziening van de financiële verordening zullen wij het betreffende
artikel conform aanpassen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

r

burgemeester en wethouders van Emmen,
de
eentesecretans
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de burgemeester,
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