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A
Vaststellen Programmajournaal 2022 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit
1.
Het programmajournaal 2022 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
2.
Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2022 van € 1.113.000 te storten in de algemene
reserve
Samenvatting van het voorstel
Het programmajournaal 2022 kent een wat andere insteek en opzet dan de programmajournaals van de
afgelopen jaren. Het betreft vooral een weergave van de meest recente (financiële) stand van zaken.
Aanleiding voor het voorstel
Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande
beleid. Dit jaar beperkt het programmajournaal zich tot een financiële rapportage.
Beoogd resultaat van het voorstel
Doel van dit programmajournaal is om een financiële stand van zaken weer te geven voor wat betreft de
uitvoering van het bestaande (vastgestelde) beleid. In financiële zin is het doel van dit programmajournaal
om het begrotingssaldo 2022 in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële situatie op basis
van bestaand (dus vastgesteld) beleid.
Argumentatie
Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande
beleid. Dit jaar beperkt het programmajournaal zich tot een financiële rapportage.
Participatie samenleving
Dit onderdeel is niet van toepassing.
Externe communicatie
Er is geen sprake van externe communicatie.
Financiele paragraaf
Het programmajournaal 2022 sluit met een voordelig saldo van € 1.113.000. Dit voordelige saldo wordt
conform bestaand beleid gestort in de algemene reserve.
Uitvoering
Dit onderdeel is niet van toepassing.
Evaluatie
Dit onderdeel is niet van toepassing.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Dit onderdeel is niet van toepassing.
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Raadsbesluit
Datum:
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25 oktober 2022
B
Vaststellen Programmajournaal 2022 gemeente Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2022, nr. A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 11 oktober 2022;
gelet op artikel 189 van de gemeentewet
besluit:
1.
Het programmajournaal 2022 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.
2.
Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2022 van € 1.113.000 te storten in de algemene
reserve
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2022
De raadsgriffier,

De voorzitter,

