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Anders:

Afzender :

Onderwerp : Voortgangsrapportages Programma’s en projecten 1 april tot 1 oktober 2017

Advies       : 1.  Rapportages voor kennisgeving aannemen

2.  In te stemmen met naar voren halen in planning van investering van 
3.500 euro tbv de OLO koppeling met het zaaksysteem en de kosten 
hiervan te dekken door overheveling van dit budget uit reserve 
omgevingswet naar investeringsbudget IBP. 

3. In te stemmen met overheveling van de structurele kosten van de OLO 
koppeling ad. € 400 van de structurele budgetten Omgevingswet naar 
de structurele budgetten ICT.

4. Punt 2 en 3 te verwerken in de Zomernota 2018  

5. Gemeenteraad informeren

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier
Afdelings-

hoofd

13-12-17 Simone van der Marck            
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Bijgaand vindt u de voortgangsrapportages van projecten en programma’s. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar bijgaande oplegger en voortgangsrapportages.  

Voor wat betreft de projectrapportage over het Informatiebeleidsplan wordt een besluit van u 
gevraagd.

Gevraagd wordt om de investeringen tbv de OLO koppeling met het zaaksysteem, in het 
bijzonder met de Omgevingssuite (project 4.3), naar voren te halen in de planning en het 
bijbehorende budget over te hevelen. De investering bedraagt € 3.500. Dit bedrag wordt bij de 
Zomernota 2018 overgeheveld van reserve omgevingswet naar investeringsbudget IBP. De 
structurele kosten van de OLO koppeling ad. € 400 worden bij de Zomernota 2018 
overgeheveld van de structurele budgetten Omgevingswet naar de structurele budgetten ICT.  
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