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Nummer: 15 A 
Onderwerp: Tweede programmajournaal 2021 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit
1. Wij stellen uw raad voor om het tweede programmajournaal over 2021 van de gemeente Dinkelland 

vast te stellen en;
2. Een bedrag van € 958.000 te onttrekken aan de stelpost Corona en toe te voegen aan de reserve 

incidenteel beschikbare algemene middelen
3. Het voordelige saldo van dit tweede programmajournaal 2021 van € 3.900.000 te storten in de 

algemene reserve

Samenvatting van het voorstel
Dit programmajournaal is opgebouwd volgens de indeling van de begroting 2021 en vindt daarmee voor het 
ambitiedeel zijn grondslag in het Maatschappelijk Effecten Plan. Het begint met de stand van zaken van de 
ambities. De stand van zaken van deze ambities gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de 
financiën. Voor het overzicht en de inzichtelijkheid worden de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel ook 
meegenomen in het financiële hoofdstuk. Voor wat betreft de basisbegroting wordt in de programma's op de 
inhoudelijke stand van zaken ingegaan. De financiële gevolgen die over de eerste acht maand bekend zijn 
hebben we opgenomen in het financiële hoofdstuk. Hier is ook het verloop en de stand van zaken van de 
stelpost Corona opgenomen.

Aanleiding voor dit voorstel
Ieder jaar wordt over de voortgang van het vastgestelde beleid gerapporteerd via programmajournaals.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Doel van dit tweede programmajournaal is om een inhoudelijke en financiële stand van zaken weer te geven 
voor wat betreft de uitvoering van het bestaande (vastgestelde) beleid. Op onderdelen geeft dit de 
mogelijkheid om bij te sturen. In financiële zin is het doel van dit tweede programmajournaal om het 
begrotingssaldo 2021 in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële situatie op basis van 
bestaand (dus vastgesteld) beleid.

Argumentatie
Dit tweede programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten;
Programmabegroting 2021: Voordelig saldo jaar 2021 € 8.000
Eerste programmajournaal 2021: Voordelig saldo jaar 2021 € 603.000
De hiervoor genoemde saldo's zijn onttrokken aan de algemene reserve.

Externe communicatie

Financiele paragraaf
Het tweede programmajournaal 2021 sluit met een voordelig saldo van € 3.900.000. Dit voordelige saldo 
wordt conform bestaand beleid gestort in de algemene reserve.
Daarnaast wordt een bedrag van € 958.000 onttrokken aan de stelpost Corona en toegevoegd aan de 
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

Uitvoering

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen



Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de plv. secretaris de burgemeester

G. van Hofwegen J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 26 oktober 2021
Nummer: 15 B 
Onderwerp: Tweede programmajournaal 2021 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr. 15 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 12 oktober 2021;

gelet op artikel

1. Wij stellen uw raad voor om het tweede programmajournaal over 2021 van de gemeente Dinkelland 
vast te stellen en;

2. Een bedrag van € 958.000 te onttrekken aan de stelpost Corona en toe te voegen aan de reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen

3. Het voordelige saldo van dit tweede programmajournaal 2021 van € 3.900.000 te storten in de 
algemene reserve

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 oktober 2021

De raadsgriffier, De voorzitter,

J.G.J. Joosten
mr. O.J.R.J. Huitema MPM


