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Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van de kaders voor de begroting 2018 en van de jaarrekening 2016
2. geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2018
3.

Toelichting op beslispunten
Bij de vergaderstukken die wij ontvingen voor het Bestuurlijk Overleg van 6 april 2017 is een
oplegnotitie gevoegd m.b.t. de financiële en beleidsmatige kaders voor 2018. Medegedeeld wordt
dat er geen wijzigingen worden verwacht ten opzichte van de nu gehanteerde kaders. De
inwonerbijdrage blijft gelijk aan die van voorgaande jaren, nl. € 1,50 per inwoner. Beide factoren
geven ons aanleiding u voor te stellen af te zien van het indienen van een zienswijze.
Wat de jaarrekening 2016 betreft: die sluit met een overschot van ruim 58.000 euro. Volgens
voorstel (Bestuurlijk Overleg) wordt dit saldo overgeheveld naar 2017. Ook voor de jaarrekening
geldt dat er geen grond is voor een inhoudelijk commentaar en dat u kunt volstaan met
kennisnemen.

Beoogd effect
Met uw besluit zorgt u ervoor – met de andere gemeenteraden - dat de begroting 2017 en de
jaarrekening 2016 binnen de daarvoor gestelde termijnen kunnen worden vastgesteld.

Kader
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raad een zienswijze naar
voren kan brengen over een ontwerp-begroting

Argumenten
Beide documenten geven inhoudelijk geen aanleiding daarop te reageren. Daartoe moet formeel
wel worden besloten.

Voorstel aan de raad
Kanttekeningen
geen

Draagvlak
n.v.t.

Aanpak/Uitvoering
Wethouder Heinrich zal, kennisgenomen hebbend van uw besluit, op 22 juni in het GO verklaren
dat Renkum instemt met het vaststellen van begroting 2018 en jaarrekening 2016.

Communicatie
n.v.t.

Financiële consequenties
n.v.t. (inwonerbijdrage blijft hetzelfde niveau, nl. € 1.50 per inwoner)

Juridische consequenties
n.v.t.

WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.

Alternatieven
n.v.t.
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