RAADSVOORSTEL
Datum: 30 juni 2015
Nummer:
Onderwerp: Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit:
Vaststellen van het raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland.
Samenvatting van het voorstel
Het raadsperspectief 2016 is de aftrap van een nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar
2016. Bij het raadsperspectief stelt de raad de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe
jaar moet worden uitgewerkt.
Aanleiding voor dit voorstel
Het raadsperspectief 2016 is de aftrap van een nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar
2016. De gemeente Dinkelland is gestart met programmasturing. Deze programmasturing is leidend
en is verweven in de P&C cyclus. Het raadsperspectief 2016 is voor de eerste keer opgebouwd
volgens deze programmasturing.
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In het raadsperspectief 2016 staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes, die in de komende
jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting. Het te voeren beleid heeft het coalitieprogramma
2014-2018 “Nieuw Perspectief.” als basis. Daarnaast hebben de raadsfracties van de gemeente
Dinkelland beleidsambities kunnen aandragen. Aan de hand van dit raadsperspectief voert uw raad
het debat over de kaders voor de programmabegroting 2016.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
Na de behandeling van het raadsperspectief 2016 in de raadsvergadering gaat het college de door uw
raad aangegeven kaders omzetten in concrete voorstellen en verder uitwerken in de
programmabegroting 2016. In de maanden juli, augustus en september 2015 wordt deze
programmabegroting 2016 opgesteld evenals het meerjarenperspectief 2017 - 2019. In de
raadsvergadering van november 2015 wordt deze begroting aan uw raad voorgelegd ter
besluitvorming.
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Ten aanzien van het behandelingsproces van het raadsperspectief 2016 kunnen wij uw raad
meedelen dat behandeling is voorzien in twee avonden, namelijk op 23 en 30 juni 2015. De eerste
avond is bedoeld voor het onderlinge debat en de tweede avond is richtinggevend (in de zin van het
meegeven van de door de raad gewenste kaders) van aard.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Het proces rondom het raadsperspectief 2016 is een proces dat gelijk opgaat binnen de gemeente
Tubbergen. Het tijdstraject is identiek aan elkaar, echter de inhoud van het raadsperspectief 2016 is
gemeente specifiek.
Bijlagen
Bij dit raadsvoorstel behoort het raadsperspectief 2016 van de gemeente Dinkelland als bijlage.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. A.B.A.M. Damer

mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op
Besluit presidium:

o
o
o
o

om advies naar Commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering Commissie op
Advies aan de raad

o advies hamerstuk
o advies bespreekstuk
o anders, namelijk:

Opmerkingen:
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RAADSBESLUIT
Datum: 30 juni 2015
Nummer:
De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2015, nr.
I15.023127
gelet op de Gemeentewet;
B E S L U I T:
Het raadsperspectief 2016 van de gemeente Dinkelland vast te stellen, hetgeen inhoudt dat wordt
ingestemd met:
- De beschrijving van de financiële consequenties uitvoeren specifieke ambities
coalitieprogramma en de beschrijving van de programmavelden in hoofdstuk 3 inclusief de in
richtinggevende zin aangegeven middelen;
- De beschrijving van de ingediende beleidsambities van de raadsfracties en de daarbij
behorende marginale toetsing aan het programmadoel zoals opgenomen in hoofdstuk 4;
- De gevolgen voortvloeiend uit de actualisatie van de nota reserves (en voorzieningen)
inclusief de verwerking van deze mutaties zoals beschreven in hoofdstuk 5.1 tot en met
hoofdstuk 5.5;
- Het in richtinggevende zin geschetste weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit in
hoofdstuk 5.6 inclusief de:
 voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties van € 800.000 en
 risico inschatting lagere rijksvergoeding jeugd 2015 van € 1.000.000;
- Het in richtinggevende zin geschetste financieel overzicht in hoofdstuk 6.1;
- De in richtinggevende zin aangegeven samenvatting van de gevraagde middelen in hoofdstuk
6.2;
- Het in richtinggevende zijn geschetste verloop van het meerjarig saldo in hoofdstuk 6.3
inclusief de richtinggevende ideeën over bestemming reserve incidenteel beschikbare
algemene middelen:
e
 Aanleg 2 fase Dusinksweg maximaal € 2.500.000 en
 Sanering Diepengoor € 300.000 en
 (Gefaseerd) ophogen weerstandsvermogen van 1,0 naar 1,2 € 1.712.000;
- De financiële uitgangspunten zoals weergeven in hoofdstuk 7;
- Het college opdracht te geven de richtinggevende uitspraken gedaan tijdens de
raadsvergaderingen van 23 en 30 juni 2015 uit te werken en te betrekken bij het opstellen van
de programmabegroting 2016.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2015
de griffier,

mr. O.J.R.J. Huitema

de voorzitter,

mr. R.S. Cazemier

