Motie
Reg. nr.
Naar aanleiding van agendapunt 6 / nr. 447
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2011
Onderwerp: verantwoordingsdebat n.a.v. jaarrekening
De Raad,
Overwegende dat:
•
•
•

de jaarrekening een belangrijk beleidsdocument is;
aan de behandeling van de jaarrekening relatief weinig tijd wordt besteed;
de jaarrekening hét instrument is om het door het college gevoerde beleid te
controleren en op de ‘weegschaal’ te leggen;
het college zorg dient te dragen voor een jaarrekening op basis waarvan een goed
inhoudelijk debat kan plaatsvinden;

•

Besluit:
-

aan de hand van de jaarrekening jaarlijks een verantwoordingsdebat te organiseren
waarbij het college de benodigde stukken aanlevert op basis waarvan het debat
gevoerd kan worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Marchal/PCG

Voor de volgende motie zie de bladzijde hierna

Motie
Reg. nr.
Naar aanleiding van agendapunt 5 / nr. 446
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2011
Onderwerp: Voorjaarsnota 2011
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:
- het financieel beeld bij de Voorjaarsnota 2011 is verslechterd;
- het jaarresultaat 2011 nog verder onder druk komt te staan door een nadelig resultaat
op de financieringsfunctie van ad. € 160.000;
- op basis van geraamde mutaties de reserves met ruim € 3 mln. afnemen;
- genoemde punten niet alleen voor kennisgeving mogen worden aangenomen;
- directe bijsturing en bezuinigingen noodzakelijk zijn om het jaar 2011 niet negatief af
te sluiten;
Draagt het college op om:
- alles in het werk te stellen om het jaar 2011 niet af te sluiten met een negatief
financieel resultaat;
- de gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 september 2011, een plan
van aanpak voor te leggen hoe het negatieve beeld wordt omgebogen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Marchal/PCG

Voor de volgende motie zie de bladzijde hierna

Motie
Reg. nr.
(in te vullen door de griffie)
Kadernota 2012-2015
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2011
Onderwerp: nieuwe Kadernota 2012-2015
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:
- het college met het ‘overzicht keuzerichtingen 2012-2015’ een eerste stap zet om tot
een structureel sluitende begroting te komen;
- deze eerste stap niet resulteert in een structureel sluitend financieel perspectief;
- het te dekken tekort zelfs nog groter wordt als gevolg van het nadelige saldo op de
financieringsfunctie (voor 2012 een mogelijk nadeel van € 350.000);
- de huidige Kadernota te weinig handvaten geeft om tot een sluitende
meerjarenbegroting 2012-2015 te komen;
Besluit:
- de Kadernota 2012-2015 voor kennisgeving aan te nemen;
- het college op te dragen om in september 2011 een nieuwe aangescherpte Kadernota
2012-2015 te presenteren met een structureel sluitend financieel perspectief;
en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Marchal/PCG

