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Aan de raad van de gemeente Wormerland

Datum aanmaak

2 november

Onderwerp

Najaarsnota 2010

Programma en portefeuillehouder

R.P Hendriks

Raadsvergadering

14 december 2010

Onderwerp

Najaarsnota 2010

Gevraagde beslissing

In te stemmen met de najaarsnota 2010 en de daarin genoemde
beslispunten, in te stemmen met een onttrekking van € 31.818,aan de Nuon-reserve en het goedkeuren van de daaruit
voortvloeiende begrotingswijziging

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Inleiding en probleemstelling

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2010 aan.
In de najaarsnota wordt verslag gedaan over de eerste negen
maanden van 2010. De nadruk van de rapportage ligt op het
aangeven van financiële afwijkingen zoals deze in de begroting
2010 zijn opgenomen. Wanneer er binnen een programma
financieel geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010
zijn, wordt hier niet over gerapporteerd.
Daarnaast is er een analyse van het resultaat van de
najaarsnota opgenomen en hebben we de financiële
consequenties, middels beslispunten, op een rij gezet.
Verder is er een overzicht toegevoegd waarin gerapporteerd
over grote projecten en over ontwikkelingen in de
meerjarenbegroting 2010-2013 met betrekking tot de jaarschijf
2010.
De najaarsnota laat een negatief resultaat zien van € 31.818,-.
Dit wordt veroorzaakt door de schade aan bomen door de
windhoos van afgelopen september (+/- € 30.000,-). Tijdens de
raadsvergadering van 31 augustus j.l. heeft de raad een motie
van de SP aangenomen waarin het college de opdracht kreeg
een extra (vervangings)hoeveelheid bomen toe te voegen aan
het bomenbestand van Wormerland ter hoogte van € 34.500,- ,
de aangegeven dekking hiervoor was de NUON-reserve.

Oplossing

Het college stelt voor om deze motie in te zetten voor de
dekking voor het herstel van deze schade. (herplanten van
bomen) en in te stemmen met de najaarsnota 2010

Meetbare doelstellingen/output

Zie najaarsnota 2010

Beslag op middelen

Zie najaarsnota 2010

Evaluatie

Bij de najaarsnota 2010

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
bijlage: besluit
M. van den Hende

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010;

b e s l u i t:
1. In te stemmen met de najaarsnota 2010 en de daarin genoemde beslispunten, in te stemmen
met een onttrekking van € 31.818,- aan de Nuon-reserve en het goedkeuren van de daaruit
voortvloeiende begrotingswijziging
2. De € 31.818,- voor extra bomen mee te nemen in de begroting 2011 en het bedoelde bedrag
in 2011 hiervoor vrij te maken, waarbij als dekking de algemene reserve geldt.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 14 december 2010
de griffier,

FIN/sov

de voorzitter,

