Raadsvoorstel
Agendanummer:
Datum raadsvergadering:
Registratienummer:

Onderwerp: Goedkeuring
begroting 2013 OPOCK

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De begroting 2013 van de Stichting OPOCK goed te keuren.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
In haar brief van 19 oktober 2012 biedt het bestuur van de stichting OPOCK de begroting
2013 en de meerjarenraming 2011-2017 aan uw raad aan met het verzoek de begroting
2013 goed te keuren.
Beoogd effect
Artikel 23 lid 1 van de statuten van de Stichting OPOCK bepaalt dat het bestuur de begroting
met toelichting vaststelt en deze jaarlijks vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar ter
goedkeuring aan de raden van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den
IJssel zendt. Door de toezending van de begroting aan uw raad beoogt het bestuur
goedkeuring te verkrijgen van uw raad. Het besluit over de goedkeuring van de begroting
wordt door uw raad genomen binnen vier maanden na ontvangst.
Argumenten
De in 2011 in gang gezette ombuigingen resulteren in een voordelig saldo op de begroting
2013 van OPOCK van € 2.827. Ook in het meerjarenbeeld worden voordelige saldi begroot.
De uitkomsten zijn weliswaar positief, maar de marges zijn redelijk beperkt. Dit komt omdat
er met name bij de baten behoudend wordt geraamd. Dit wetende is er het vertrouwen dat
de voordelige saldi daadwerkelijk zullen worden behaald.
Kanttekeningen
geen
Financiën
De goedkeuring van de begroting 2013 heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen.

Communicatie
Over het voorstel heeft met de gemeente Capelle aan den IJssel afstemming
plaatsgevonden. Ook daar wordt aan de raad voorgesteld de begroting 2013 van OPOCK
goed te keuren.
Uitvoering
n.v.t.
Bijlagen
Brief van OPOCK aan de gemeenteraad inzake aanbieding begroting 2013 ter goedkeuring.

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 29 november 2012 is dit
voorstel aan de orde geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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L.M. Huizer
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012
besluit:
1. De begroting 2013 van de stichting OPOCK goed te keuren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 13 december 2012
De griffier,
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De voorzitter,

