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Tweede programmajournaal 2018 gemeente Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om het tweede (vooral financiële) programmajournaal over 2018 van de gemeente
Tubbergen vast te stellen
Samenvatting van het voorstel
Dit tweede programmajournaal over 2018 is de laatste financiële tussenrapportage voordat we het jaar 2108
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 2108
afsluiten en over gaan tot het opstellen van de jaarverantwoording 2018.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Doel van dit tweede (vooral financiële) 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
Dit tweede programmajournaal over het jaar 2018 vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende
documenten:
•
Programmabegroting 2018, voordelig saldo jaar 2018 € 13.000
•
1e programmajournaal 2018, nadelig saldo jaar 2018 € 116.000
•
Financiële tussenrapportage 2018-2022 nadelig saldo jaar 2018 € 149.000
De hiervoor genoemde saldi betreffende het begrotingsjaar 2018 zijn gestort in dan wel onttrokken aan de
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.
Relatie tweede programmajournaal 2018 met de begroting 2019
De formele vaststelling van het tweede programmajournaal 2018 vindt plaats na het vaststellen van de
begroting 2019. We hebben de werkelijke cijfers over het jaar 2018 echter wel degelijk betrokken bij het
opstellen van de begroting 2019. Als voorbeelden noemen we het sociaal domein en de algemene uitkering.
Dit is ook de reden dat het tweede programmajournaal 2018 zich beperkt tot het jaar begrotingsjaar 2018 en
geen meerjarige vertaling kent. Deze meerjarige vertaling is immers reeds opgenomen in de begroting 2019.
Verderop in dit programmajournaal wordt deze relatie aan de hand van heel concrete voorbeelden duidelijk.
Externe communicatie
Regulier.
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 Tubbergen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, nr. A;
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 4 december 2018;
gelet op de gemeentewet;
besluit:
tot vaststelling van het tweede (vooral financiële) programmajournaal 2018 van de gemeente Tubbergen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

