Dordrecht
Behandelvoorstel Stadsjaarverslag 2002
Stadsjaarverslag 2002: uitvoering en resultaten
•
Met het Stadsjaarverslag 2002 legt het college verantwoording af voor het door hem gevoerde
beleid. Het bevat een overzicht van het uitgevoerde beleid en de resultaten daarvan. Ook wordt
verantwoording afgelegd voor de inzet van financiële middelen. Het financiële eindresultaat en de
jaarrekening zijn door de accountant gecontroleerd en hiervan is een accountantsverklaring
opgenomen.
Evaluatie op hoofdlijnen
Het gevoerde beleid is voor een belangrijk deel gebaseerd op afspraken gemaakt in de vorige
raadsperiode door vaststelling van de begroting 2002 in november 2001. Het is, in tegenstelling
tot toekomstige stadsjaarverslagen, dus nog niet gebaseerd op het Meerjarenbeleidprogramma.
Het beleid is gebaseerd op het meerjarenbeleid van de vorige raad en het toenmalige college. Dit
biedt de mogelijkheid het stadsjaarverslag op hoofdlijnen te evalueren.
Behandelwijze
De raad krijgt de gelegenheid het Stadsjaarverslag op drie momenten, aan de hand van
verschillende vragen te behandelen. In eerste instantie kunt u in de vakcommissies uw mening
geven in hoeverre de afgesproken resultaten met de afgesproken middelen bereikt zijn. Elk«
commissie kan hiervoor een eigen advies aan de raad vaststellen. Aan de hand van de bij de
aanbiedingsbrief gevoegde leeswijzer kunt u zien welke onderdelen van het jaarverslag in welke
commissie aan de orde komen. In tweede instantie zal de commissie bestuur en middelen meer in
algemene zin het jaarverslag en de jaarrekening beoordelen. De raad wordt tenslotte in een
plenaire vergadering om een eindoordeel over h«t Stadsjaarverslag 2002, inclusief de jaarrekening
gevraagd.
Centrale vragen:
De volgende vragen staan bij de behandeling centraal:
1. Aan de vakcommissies wordt gevraagd:
•
•
•
•

Vindt u dat voor de stadsprogramma's in de portefeuille van uw commissie de afgesproken
resultaten zijn behaald?
Hebben de resultaten de juiste kwaliteit?
Zijn daarbij de afgesproken middelen ingezet?
Welk advies kan vervolgens ten behoeve van behandeling in de raad worden vastgesteld?

2. Aan de commissie bestuur en middelen wordt gevraagd:
•
•
•
•
•

Vindt u dat voor de stadsprogramma's Bestuurlijke Vernieuwing, Veiligheid en Regionale
samenwerking de afgesproken resultaten zijn behaald?
Hebben de resultaten de juiste kwaliteit?
Zijn daarbij de afgesproken middelen ingezet?
Wat is uw oordeel over het financieel resultaat 2002?
Welk advies kan vervolgens ten behoeve van behandeling in de raad worden vastgesteld?

3. Aan de raad wordt gevraagd:
•
•

Een eindoordeel over het gevoerde beleid en het financiële eindresultaat te geven.
De begroting 2003 te wijzigen conform het in het jaarverslag opgenomen ontwerp-besluit.
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