Commissie- en Raadsvergadering d.d. 4 juli 2017
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Om 19.00 uur begint de
commissievergadering. Na afloop van de commissievergadering wordt kort gepauzeerd,
waarna aansluitend de raadsvergadering begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
De agenda voor de raads- en commissievergadering wordt gepubliceerd op de website van de
gemeente: www.rozendaal.nl.
Ook zijn op de website de jaarrekening 2016, het accountantsverslag en de controleverklaring
gepubliceerd.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
dinsdag 23 mei 2017:
Commissievergadering
Deze maand vergadert één commissieblok
_________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
_____________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en
mededelingen van de raad)

3.

Notulen van de commissie van advies d.d. 23 mei 2017
Betreft de notulen van alle blokken

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering 4 juli 2017:
Agendapunt 6: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2016 en bestemming van
het voordelig saldo ad € 196.253,-

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om onmiddellijk voorafgaande aan de eerste
termijn van de beraadslaging over het aan de orde zijnde agendapunt, gedurende een
tijdsduur van maximaal 5 minuten per inspreker, daarover vragen te stellen of opmerkingen
te maken. De voorzitter stelt vervolgens de commissie in de gelegenheid om vragen te stellen
welke de inspreker(s) mag/mogen beantwoorden. Een inspreker mag, nadat de commissie in
eerste termijn heeft beraadslaagd, in tweede termijn nog maximaal 3 minuten reageren. De
voorzitter kan bepalen van de hiervoor genoemde tijdslimieten zowel naar boven als naar
beneden af te wijken.

Raadsvergadering
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.
Agenda:
1.
Opening en spreekrecht
2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de vergadering van 23 mei 2017
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2016 en bestemming van het voordeling
saldo ad € 196.253,Voorstel:
1.
De jaarrekening 2016 vast te stellen;
2.
Het voordelig saldo ad € 196.253,- als volgt te bestemmen:
De organisatiekosten van het 1e kwartaal als gevolg van inzetten van
het BMC-onderzoek ad € 25.105,-, deze kosten hebben betrekking op de
afspraak van december 2016 die nog niet in de 1e turap was verwerkt;
De reserve sociaal domein € 91.142. Onderdeel van het
jaarrekeningsaldo 2016 betreft een voordelige afrekening over het
sociaal domein 2015. Voorgesteld wordt om deze voordelige afrekening
te storten in de reserve sociaal domein;
“Budget uitvoering gevolgen BMC-onderzoek”, ad € 80.006 voor wat
betreft het restantresultaat, wij verwachten dat de uitkomsten van het
BMC-onderzoek zowel tot incidentele als structurele kosten zullen
leiden.

7.

Rondvraag

8.

Afscheid van het raadslid mevrouw M.Visser

9.

Sluiting

Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet
op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het
doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. De aanwezigen die van het
spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering bij de griffier. De leden van
de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda vermelde onderwerpen. Het
spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.

