
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   43835 
Datum vergadering:  9 juli 2019 
Datum voorstel:  18 juni 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   perspectiefnota 2020 (inclusief 1e programmajournaal 2019) 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Het eerste programmajournaal 2019, opgenomen in de perspectiefnota 2020 vast te stellen en het nadelige 
saldo over het jaar 2019 ten bedrage van € 260.000 te onttrekken aan de algemene reserve. 
 
De denkrichtingen uit de perspectiefnota vast te stellen en het college opdracht te geven deze nader uit te 
werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming 
plaatsvindt. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Het eerste programmajournaal 2019 vormt, samen met de uitkomsten van de jaarverantwoording 2018, de 
opstap voor de perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste programmajournaal 2019 onderdeel 
uitmaakt van de perspectiefnota 2020. De perspectiefnota 2020 is de aftrap van de nieuwe P&C cyclus om 
te komen tot een begroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting. Bij de perspectiefnota stelt de 
gemeenteraad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken) waarbinnen de begroting voor het nieuwe 
jaar (in dit geval 2020) moet worden uitgewerkt. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De basis voor deze perspectiefnota 2020 (inclusief het eerste programmajournaal 2019) ligt in de 
vastgestelde begroting 2019 en het Maatschappelijk Effecten Plan. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Het doel van de voorliggende perspectiefnota 2020 (inclusief het eerste programmajournaal) is feitelijk 
tweeledig. Ten eerste een rapportage over de voortgang van het bestaande beleid en de financiële 
consequenties daarvan (het eerste programmajournaal 2019). Zowel inhoudelijk maar zeker ook financieel 
zijn de gegevens uit de jaarverantwoording 2018 hiervoor de belangrijkste input. Daarnaast is ook de stand 
van zaken over de eerste drie maanden 2019 meegenomen. Zowel inhoudelijk als financieel geeft deze 
rapportage op basis van de werkelijkheid uit het (nabije) verleden de huidige stand van zaken aan (het 
heden). Dit geeft een goede basis om kaders te stellen en richtinggevende uitspraken te doen voor de 
(nabije) toekomst. Zowel voor het jaar 2019 maar zeker voor het jaar 2020. 
De inhoudelijke rapportage betreffende de ambties (MEP) en de basisbegroting kunt u vinden op de 
begrotingsapp. 
 
Argumentatie 
Zie bijgevoegde perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) 
 
Financiele paragraaf 
Het herziene meerjarige saldo ziet er, rekening houdend met de mutaties op basis van bestaand beleid (het 
eerste programmajournaal 2019) en de denkrichtingen die het college ziet, als volgt uit: 
2019 € 878.000 Nadeel 
2020 € 172.000 Nadeel 
2023 € 185.000 Voordeel 
2022 € 33.000 Voordeel 
2023 € 377.000 Voordeel 
In meerjarig perspectief zorgen de denkrichtingen van het college ervoor dat onze meerjarenbegroting op 
termijn sluit. Voor de jaren 2019 en 2020 moet echter een beroep worden gedaan op de reserves. Wat dit, 
samen met een aantal andere voorstellen uit deze perspectiefnota, doet met onze reserves lichten we in de 
laatste paragraaf van de perspectiefnota toe. Aangezien de mutaties uit het jaar 2019 en ook het beroep op 
de reserves feitelijk behoren tot het eerste programmajournaal 2019 nemen we hierover nu een besluit. 
Het feit dat we met de kennis van nu rekening moeten houden met een onttrekking aan onze reserves voor 
de jaren 2019 en 2020 wil uitdrukkelijk niet zeggen dat we geen verdere actie ondernemen om ook deze 
jaren sluitend te krijgen. In het tweede programmajournaal 2019 en bij de begroting 2020 komen we indien 

 



 

 

nodig en mogelijk met nadere voorstellen. De term indien nodig slaat niet alleen op de thans bekende 
tekorten maar slaat ook op de risico’s en onzekerheden binnen het sociaal domein maar ook op de 
afhankelijkheid van het Rijk waar het gaat om de algemene uitkering. Al met al een herzien meerjarig 
perspectief dat sluit maar ook zijn kwetsbaarheden en afhankelijkheden kent.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  9 juli 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  perspectiefnota 2020 (inclusief 1e programmajournaal 2019) 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 juni 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 2 juli 2019; 
 
gelet op de gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording 
 
Besluit: 
 
Het eerste programmajournaal 2019, opgenomen in de perspectiefnota 2020 vast te stellen en het nadelige 
saldo over het jaar 2019 ten bedrage van € 260.000 te onttrekken aan de algemene reserve. 
 
De denkrichtingen uit de perspectiefnota vast te stellen en het college opdracht te geven deze nader uit te 
werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming 
plaatsvindt. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


