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Wij stellen uw raad voor het koersdocument 2018-2022 Gemeente Dinkelland vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Het koersdocument bepaalt feitelijk op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren, zoals
wij die in het coalitieakkoord hebben aangegeven. Dit koersdocument heeft als basis het
overdrachtsdocument Dinkelland 2018-2019, de Strategische Raadsagenda Dinkelland 2018-2022
en het coalitieakkoord 2018-2022 Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen. De richtinggevende en
kaderstellende uitspraken uit het koersdocument (zowel inhoudelijk als financieel) zijn een opdracht
van de gemeenteraad aan ons om zaken nader uit te werken. Ze zijn uitgangspunt bij de opstelling
van de begroting 2019, waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt.
Het koersdocument bevat ook een financieel hoofdstuk waarin een richtinggevende doorkijk wordt
gegeven van het herziene meerjarige saldo en de stand van de belangrijkste reserves. De
belangrijkste ingrediënten van dit financiële hoofdstuk zijn de structurele doorwerkingen vanuit
jaarverantwoording 2017 (en de eerste 4 maanden 2018), de gevolgen van de meicirculaire 2018
(met de doorwerking van het regeerakkoord Rutte III.) en een eerste doorrekening van het
coalitieakkoord 2018-2022. Dit financiële hoofdstuk geeft de financiële kaders weer voor de start
van deze nieuwe coalitieperiode en voor het opstellen van de begroting 2019.
Aanleiding voor dit voorstel

Met het koersdocument 2018-2022 wordt de eerste vertaling van het coalitieakkoord, de
strategische raadsagenda en het overdrachtsdocument 2018 -2019 gedaan naar de begroting 2019.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Doel is om de raad mee te nemen in deze gedachtegang en besluitvorming te vragen op de richting
en de kaders.
Argumentatie

Het koersdocument 2018-2022 Gemeente Dinkelland geeft richting en kaders zowel op inhoud als
financieel aan de invulling van de inspanningen die komende jaren uitgevoerd worden en waarvoor
2019 in de begroting 2019 concrete uitwerking plaatsvindt.
Externe communicatie
Financiele paragraaf
Uitvoering

De komende periode wordt benut om de richtinggevende en kaderstellende uitspraken van het

koersdocument uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2019. De uitvoering
start na de begroting 2019 tenzij het reeds lopende activiteiten en projecten betreft.
Evaluatie

Evaluatie van de uitvoering vindt plaats via de P&C cyclus.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris

de burgemeester
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J.G.J. Joosten
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018, nr. 18A;
gelet op het advies van de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur d.d. 3 juli 2018;

tot vaststelling van het koersdocument 2018-2022 van de gemeente Dinkelland
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2018
De raadsgriffier,

Mr. O.J.R.J. Huitema

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

De voorzitter,

J.G.J. Joosten

