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Begroting 2019 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit
Voorgesteld wordt de begroting 2019 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
Samenvatting van het voorstel
Ieder jaar in november stelt de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar vast. In dit geval de
begroting 2019. Deze begroting 2019 volgt op het vastgestelde koersdocument 2018-2022 waarin de richting
voor de komende 4 jaar is vastgelegd. In de begroting 2019 is een concretisering van deze richtingen
opgenomen in termen van wat gaan we doen in 2019 en wat gaat het kosten.
Aanleiding voor dit voorstel
Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht ieder jaar een begroting vast te stellen
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Middels vaststelling van de programmabegroting 2019 vindt de daadwerkelijke besluitvorming over de
toewijzing van budgetten plaats. Het vaststellen van de begroting is de kern van het budgetrecht van uw
raad. Het budgetrecht van uw raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en
verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van uw raad. Met het vaststellen van de
gemeentelijke begroting geeft uw raad het college deze toestemming.
Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag worden verwachtingen uitgesproken voor de praktijk
van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Om deze keuzes
op een verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed inzicht te hebben in de
gemeentelijke financiën.
Argumentatie
Op grond van de gemeentewet stelt de gemeenteraad ieder jaar de begroting voor het volgende jaar vast.
Externe communicatie
Op vrijdag 19 oktober worden de begrotingsstukken openbaar. Op dat moment vindt er een moment met
pers plaats en wordt het persbericht openbaar.
Financiele paragraaf
Zie bijgevoegde begroting 2019.
Uitvoering
De uitvoering en voortgang van deze begroting wordt gevolgd en toegelicht via de P&C cyclus.
Evaluatie
n.v.t.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
n.v.t.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018, nr. 4 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 6 november 2018;
gelet op de gemeentewet
De begroting 2019 met inachtneming van bijgevoegde amendementen vast te stellen
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 november 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

