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Vaststelling Raadsperspectief 2018

Voorgesteld raadsbesluit:
Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot vaststelling van het Raadsperspectief 2018.
Samenvatting van het voorstel
De beleidswensen die door de raadsfracties zijn ingebracht voor het Raadsperspectief 2018 zijn besproken
in de raadsvergadering van 21 maart 2017. Dit heeft geleid tot een besluit van de raad waarin is vastgelegd
welke beleidswensen een plaats krijgen in het Raadsperspectief 2018. Het nu voorliggende ontwerpRaadsperspectief 2018 is hiervan de uitwerking.
Aanleiding voor dit voorstel
Het besluit van de raad van 21 maart 2017 tot vaststelling van de beleidswensen die een plaats zullen
krijgen in het Raadsperspectief 2018.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
De beschikbaarheid van een vastgesteld Raadsperspectief 2018 dat wordt opgenomen in de
Perspectiefnota 2018 en aldus de basis vormt voor de Programmabegroting 2018 van de gemeente
Dinkelland.
Argumentatie
De raad heeft als kadersteller en als controleur het politiek en bestuurlijk primaat in de gemeentelijke
planning & controlcyclus. Het raadsperspectief is het belangrijkste beleidsdocument van de raad. Hiermee
kan de raad optimaal zijn kaderstellende rol vervullen.
De voorbereiding van het Raadsperspectief 2018 is gestart met de beleidswensenronde, waarin de
raadsfracties hun beleidswensen voor 2018 en volgende jaren bekend hebben gemaakt. Dat waren er dit
jaar in totaal 38.
Op 21 maart 2017 heeft uw raad deze beleidswensen besproken, gewogen en beoordeeld. Dit leverde in de
besluitvorming het volgende resultaat op:
-12 beleidswensen worden, al dan niet geclusterd, opgenomen in het Raadsperspectief 2018
-o er
eleids e se is het oordeel ordt iet opge o e i ‘aadsperspe tief
8
-o er 5 eleids e se is eslote op e i g i ‘aadsperspe tief ader te epale ; oor rea tie aar
ollege
-1 beleidswens is ingetrokken.
De besluitvorming van 21 maart 2017 is onder verantwoordelijkheid van het presidium uitgewerkt tot het
voorliggende ontwerp-Raadsperspectief 2018. Het bevat, als uitwerking van de besluitvorming op 21 maart
2017 acht beleidsvoornemens.
Externe communicatie
I Di kella d Visie e op de ge ee telijke e site ordt o der de kop De politieke partije aa het
oord pu li itaire aa da ht esteed aa de isie a de ers hille de fra ties op het raadsperspe tief.
Financiële paragraaf
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Bij elk beleidsvoornemen is in meer of mindere mate de financiële consequentie en de financiële dekking
aangegeven.
Uitvoering
Het Raadsperspectief 2018 zal worden opgenomen in de Perspectiefnota 2018. Daarmee is de basis gelegd
voor verwerking in de Programmabegroting 2018. Langs deze route zullen de nu vast te leggen
beleidsvoornemens van uw raad tot uitvoering worden gebracht.
Evaluatie
Evaluatie zal plaatsvinden in de volgende stappen in de planning & controlcyclus.
.
Bijlagen
-het ontwerp-Raadsperspectief 2018
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.
Het presidium van Dinkelland

Griffier,

Voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

I.A. Bakker

Raadsbesluit
Datum:
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13
Raadsperspectief 2018

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het presidium van 21 maart 2017
gelet op het bepaalde de Gemeentewet
besluit:
tot vaststelling van het Raadsperspectief 2018 overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-Raadsperspectief
2018, dat als zodanig is gewaarmerkt.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 april 2017,
De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

I.A. Bakker
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