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Concept begroting Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling

Het
1.
2.
3.

college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
In te stemmen met de voorliggende concept begroting 2013;
In te stemmen met de meerjarenraming 2014-2017;
De raad voor te stellen door middel van bijgevoegd raadsvoorstel om geen
zienswijze in te dienen;
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Toelichting
Probleemstelling
Jaarlijks moet het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling een concept begroting indienen bij de deelnemers. Deelnemers worden
in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze op de concept
begroting kenbaar te maken.
Inleiding
Op 25 april 2012 is de concept begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2017 van
het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
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ontvangen. Het Algemeen Bestuur heeft de vaststelling van de programmabegroting
2013 geagendeerd voor de openbare vergadering van 27 juni 2012.
Deelnemers worden gevraagd om uiterlijk 20 juni 2012 hun eventuele zienswijze kenbaar
te maken.
Kader / Eerdere besluiten
In het kader van de regelgeving behoort het vaststelen en wijzigen van de begroting tot
taak en bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De gemeenschappelijke regeling
voorziet er in dat het Dagelijks Bestuur de concept begroting aan de gemeenteraden
aanbiedt.
Beoogd effect
Met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze worden gemeenten voor het
vaststellen van de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2017 in de gelegenheid
gesteld om hun op en aanmerkingen onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur te
brengen.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Voorgesteld wordt:
•
In te stemmen met de voorliggende concept begroting 2013;
•
In te stemmen met de meerjarenraming 2014-2017;
•
De raad voor te stellen door middel van bijgevoegd raadsvoorstel om geen
zienswijze in te dienen;
Kanttekeningen:
Het instemmen met de voorliggende begroting heeft geen groter beslag op de beperkte
financiële middelen van de gemeente tot gevolg.
Risico's / Beheersmaatregelen
Niet van toepassing.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Niet van toepassing.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•

Aanbiedingsbrief;

•

Ontwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2017

Advies meningsvormende raad
Nvt. Rechtstreeks naar Besluitvormende raadsvergadering.
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