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Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om het tweede (vooral financiële) programmajournaal over 2018 van de gemeente
Dinkelland vast te stellen
Samenvatting van het voorstel
Dit tweede programmajournaal over 2018 is de laatste financiële tussenrapportage voordat we het jaar 2018
afsluiten en over gaan tot het opstellen van de jaarverantwoording 2018.
Aanleiding voor dit voorstel
Dit tweede programmajournaal over 2018 is de laatste financiële tussenrapportage voordat we het jaar 2018
afsluiten en over gaan tot het opstellen van de jaarverantwoording 2018.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Doel van dit tweede (vooral financieel) programmajournaal is om het begrotingssaldo 2018 en de stand van
de incidenteel beschikbare algemene middelen in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële
situatie op basis van bestaand (dus vastgesteld) beleid.
Argumentatie
Doel van dit tweede (vooral financieel) programmajournaal is om het begrotingssaldo 2018 en de stand van
de incidenteel beschikbare algemene middelen in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële
situatie op basis van bestaand (dus vastgesteld) beleid.
Externe communicatie
n.v.t.
Financiele paragraaf
In samenvattende zin kan worden gesteld dat de (financiële) gevolgen van het tweede programmajournaal
opgevangen kunnen worden binnen de reserveringen die in de voorstellen uit de begroting 2019 zijn
opgenomen.
Uitvoering
n.v.t.
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 6 november 2018, nr. 21 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 20 november 2018;
gelet op de gemeentewet
tot vaststelling van het tweede (vooral financiële) programmajournaal 2018 van de gemeente Dinkelland.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 november 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

