
Verband kwartaalrapportage III-2016 en begroting 2017

Meerjarige doorkijk kwarap III en begroting
Zoals afgesproken, met de werkgroep P&C-cyclus van de raad, wordt een maand na 
het verstrijken van elk kwartaal een kwartaalrapportage opgesteld en ter 
besluitvorming aan u voorgelegd. In een kwartaalrapportage wordt een stand van 
zaken gegeven van beleid en financiën van het lopende begrotingsjaar inclusief een 
meerjarige doorkijk. In 2014 is de derde kwartaalrapportage aangeboden zonder 
meerjarige doorkijk. Om transparantie te geven in de meerjarige effecten van 
bijstellingen in kwartaalrapportage III is vanaf 2015 ook de meerjarige doorkijk 
opgenomen.

Kwartaalrapportage III-2016 wordt na verstrijken van kwartaal III (begin oktober) 
opgesteld en vervolgens op 8 november door u raad behandeld. Dit is in dezelfde 
raadsvergadering van de algemene beschouwingen over de begroting 2017. De 
algemene beschouwing over de begroting 2017 zijn een ijkpunt voor de provincie als 
toezichthouder op de lokale overheid. De meerjarige effecten van kwartaalrapportage 
III-2016 maken geen onderdeel uit van dit ijkpunt. Om de raad tijdig de stukken van 
de begroting 2017 te verstrekken wordt het ambtelijke proces en collegebesluit over 
de begroting 2017 eind september afgerond (voor verstrijken kwartaal III). Dan wordt 
ook de begroting verzonden naar de raad.

Verband: Eerste begrotingswijziging
Het proces (t/m verzending raad) van de begroting 2017 is dus eerder afgerond dan 
het proces (t/m verzending raad) van kwartaalrapportage III-2016. Ondanks dat 
beiden in dezelfde raadsvergadering behandeld worden. Dit maakt de meerjarige 
financiële doorkijk 2017 e.v. uit kwartaalrapportage III-2016 (pagina 39) de eerste 
begrotingswijziging op de begroting 2017.

Tot slot
De financiële consequenties van het gemeentefonds in het kader van de 
septembercirculaire 2016 zijn opgenomen in kwartaalrapportage III-2016 (programma 
15). De raad heeft hierover van een informatienota ontvangen met daarin een 
uitgebreide toelichting. Hieruit blijkt dat het verschil in het meerjarenperspectief 2017 
e.v. van kwartaalrapportage III-2016 met name wordt veroorzaakt door de bijstelling 
van de uitkering gemeentefonds.


