Raadsvoorstel
Datum vergadering:
Datum voorstel:
Nummer:
Onderwerp:

27 juni 2017
30 mei 2017
18 A
perspectiefnota 2018 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit:
1. De perspectiefnota 2018 en het daarin opgenomen eerste Programmajournaal 2017 vast te stellen.
2. Het voordelige saldo van de jaarschijf 2017 ten bedrage van € 1.931.000 te storten in de reserve
incidenteel beschikbare algemene middelen.
3. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de opgenomen voorstellen in de perspectiefnota 2018.

Samenvatting van het voorstel
De perspectiefnota 2018 is de aftrap van een nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar 2018.
Bij de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet
worden uitgewerkt.
Aanleiding voor dit voorstel
De perspectiefnota 2018 is de aftrap van een nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar 2018.
De gemeente Dinkelland is vanaf het begrotingsjaar 2016 gestart met programmasturing. Deze
programmasturing is leidend en is verweven in de P&C cyclus. De perspectiefnota 2018 is voor de derde
keer opgebouwd volgens deze programmasturing.

In de perspectiefnota 2018 staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes, die in de komende jaren
bepalend zijn voor het beleid en de begroting. Het te voeren beleid heeft het coalitieprogramma 2014-2018
“Nieuw Perspectief.” als basis. Daarnaast heeft de raad van de gemeente Dinkelland het raadsperspectief
2018 vastgesteld met daarin acht uit te voeren beleidsvoornmens. Aan de hand van deze perspectiefnota
voert de raad het debat over de kaders voor de programmabegroting 2018.
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Beoogd resultaat van het te nemen besluit
Na de behandeling van de perspectiefnota 2018 in de raadsvergadering gaat het college de door de raad
aangegeven kaders (richtinggevende uitspraken) omzetten in concrete voorstellen en verder uitwerken in de
programmabegroting 2018. In de raadsvergadering van november 2017 zal de programmabegroting 2018
met het meerjarenperspectief 2019 - 2021 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Zoals gemeld is de perspectiefnota de eerste stap in dat traject. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen
en keuzes, die in de komende jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting. Aan de hand daarvan
wordt gekeken hoeveel geld er nodig is om dat alles te kunnen realiseren.
De nieuwe coalitie heeft zich beraden over de gewenste politiek-bestuurlijke richting voor Dinkelland in de
periode tot aan de raadsverkiezingen in 2018. Deze nieuwe richting is opgenomen in het addendum ‘Koers
houden’ en dient ter aanvulling op het coalitieprogramma 2014-2018 ‘Nieuw Perspectief’. Op basis hiervan
borduurt het college van de gemeente Dinkelland nu voort op de toekomst. De belangrijkste uitdagingen
voor het komende jaar zijn Duurzaamheid, Maatschappelijk Vastgoed en het blijven beperken van de lokale
lasten.
Duurzaamheid is een thema waaraan de gemeente in de komende jaren veel aandacht wil besteden. Naast
het geven van het goede voorbeeld wil het college ook optreden als aanjager van en investeerder in (lokale)
duurzaamheidsinitiatieven. Hiervoor worden de nodige middelen opzij gezet.
Wat betreft woningbouw zet de verschuiving van uitbreidings(locaties) naar inbreidings(locaties) door. We
kunnen tenslotte niet onbeperkt blijven nieuwbouwen, maar willen wel dat er voldoende woningen blijven
voor jong en oud. De komende jaren kijkt het college naar kansen in het maatschappelijk vastgoed. Door de
vergrijzing komen bijvoorbeeld schoollokalen leeg te staan. Er wordt financiële ruimte gereserveerd om deze
ruimtes op een andere ruimte te hergebruiken. In het kader van Mijn Dinkelland 2030! worden inwoners
uitgedaagd om hierin mee te denken.
Naast de drie hoofdthema’s is eveneens ruimte gevonden voor de eerste financiële consequenties van het
addendum ‘Koers houden’, waaronder het afzien van de voorgenomen verhoging van de OZB in 2018 en
het aanpakken van de Bisschopstraat in Weerselo. Ook is er voldoende financiële ruimte voor de
meerkosten op het gebied van huishoudelijke hulp. Mensen die hiervan gebruik maken, kunnen die hulp ook
in de toekomst blijven ontvangen.
Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college ook ruimte gevonden voor een extra uitdaging te weten
het toekomstig gemeentelijk woonbeleid, waaronder de blijversleningen. De financiële ruimte voor het
aanpakken van deze uitdagingen is vooral mogelijk dankzij een hogere opbrengst als gevolg van het aantal
verkochte bouwkavels en een aantal incidentele meevallers waaronder extra dividenden.
Tot slot heeft het college goede hoop om de stijging van de lokale lastendruk ook in de nabije toekomst
zoveel mogelijk te beperken. Naast het afzien van de voorgenomen OZB verhoging in 2018 draagt ook de
nieuwe inzamelwijze van afval die gericht is op maximale scheiding van afvalstromen waarbij hergebruik
van grondstoffen een belangrijk uitgangspunt vormt hier zeker aan bij.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Het proces rondom de perspectiefnota 2018 is een proces dat gelijk opgaat met de gemeente Tubbergen.
Het tijdstraject is identiek aan elkaar, echter de inhoud van de perspectiefnota 2018 is gemeente specifiek.
Bijlagen
Bij dit raadsvoorstel behoort de perspectiefnota 2018 van de gemeente Dinkelland als bijlage (I17.031329).

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
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de loco-secretaris
E.M. Grobben

de burgemeester
I.A. Bakker

Vergadering presidium op 2017
Besluit presidium:
o
o
o
o

om advies naar commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering algemene commissie 2017
Advies aan de raad
o advies akkoord te gaan met het voorstel
o advies het voorstel af te wijzen
o anders, namelijk: bespreekstuk
Opmerkingen:
Paraaf commissiegriffier:

Raadsbesluit
GEAMENDEERD VASTGESTELD
(zie bijgevoegd amendement)
Datum:
Nummer:
Onderwerp:

27 juni 2017
18 B
perspectiefnota 2018 gemeente Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017, nr. I17.031319;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
B E S L U I T:
1. De perspectiefnota 2018 en het daarin opgenomen eerste Programmajournaal 2017 vast te stellen;
2. Het voordelige saldo van de jaarschijf 2017 ten bedrage van € 1.931.000 te storten in de reserve
incidenteel beschikbare algemene middelen;
3. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de opgenomen voorstellen in de perspectief nota
2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2017,
De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

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

I.A. Bakker
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