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Kennisnemen van
De realisatie raadsplanning voor de maand mei 2014.

Inleiding
Het maandelijks overzicht van de raadsplanning geeft inzicht in de realisatie, afwijkingen en toevoegingen
van de planning. Indien de termijn op de raadsplanning niet is gehaald wordt een nieuwe datum
aangegeven.
Tijdig
-

aangeleverd:
Bestemmingsplan Waterdorp (BW14.00309)
Begroting/jaarrekening ODRN (BW14.00334)
Begroting/jaarrekening MARN (BW14.00333)
Begroting/jaarrekening Veiligheidsregio (BW14.00340)
Beheerplan civiele kunstwerken (BW14.00312)

Meer aangeleverd, niet in raadsplanning opgenomen:
Toevoeging re-integratieverordening t.b.v. Startersbanen (BW14.00314)
Niet tijdig aangeleverd:
Controle protocol 2014
Dit wordt behandeld in de vergadering waar ook de jaarrekening en de Kaderbrief door de raad behandeld worden.
Nieuwe datum: 1 juli 2014

Begroting/jaarrekening Belastingsamenwerking
Jaarrekening: de deelnemende gemeenten besluiten pas half mei 2014.
Nieuwe datum: juli 2014
Begroting: wordt door de deelnemende gemeenten pas begin juli vastgesteld.
Nieuwe datum: september 2014
Aanpassing verordening Leerlingenvervoer
De verordening is in concept klaar, maar moet nog juridisch getoetst worden.
Nieuwe datum: juli 2014
Begroting/jaarrekening Schoollogopedische Dienst
Het is de bedoeling dat de Gemeenschappelijk Regeling wordt opgeheven. Enkele scenario’s worden
uitgewerkt om te kijken hoe de huidige medewerkers in dienst van één gemeente kunnen komen.
Nieuwe datum: september 2014

Actualisatie Algemene Subsidieverordening
Er is gewacht op richtinggevende uitspraken die in het nieuwe coalitieakkoord zijn opgenomen.
Nieuwe datum: 2e halfjaar 2014
Begroting/jaarrekening GGD
De regionale toets is pas binnengekomen.
Nieuwe datum: juli 2014
Begroting/jaarrekening Stadsregio
In verband met ontbreken van stukken is het nog niet mogelijk om voorstel voor te bereiden.
Nieuwe datum: september 2014

Begroting/jaarrekening Instituut voor Bijzonder Onderzoek
Is regionaal later aangeleverd.
Nieuwe datum: juli 2014
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