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Voorgesteld raadsbesluit

Samenvatting van het voorstel
De financiële rapportage 2020 bevat een aantal zaken met grote(re) financiële gevolgen dan wel behoorlijke 
bestuurlijke relevantie.

Aanleiding voor dit voorstel
Na vaststelling van het tweede programmajournaal 2020 hebben zich een aantal zaken voorgedaan met 
grote(re) financiële gevolgen dan wel behoorlijke bestuurlijke relevantie. Uit het oogpunt van actieve 
informatievoorziening moeten we deze delen met de gemeenteraad om ze daarna ook op een juiste en 
rechtmatige manier te kunnen verwerken in het boekjaar. 

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het beoogde doel is om de gemeenteraad op de hoogte stellen van een aantal zaken met grote(re) 
financiële gevolgen dan wel behoorlijke bestuurlijke relevantie die zich hebben voorgedaan na vaststelling 
van het tweede programmajournaal 2020.
Daarnaast is het doel om de financiële mutaties die voortvloeien uit deze zaken te verwerken in de 
gemeentebegroting van 2020.

Argumentatie
In deze financiële rapportage worden de volgende zaken met uitsluitend grote(re) financiële gevolgen dan 
wel bestuurlijke relevantie behandeld:

1.Septembercirculaire 2020 met daarin ook de aanvullende corona compensatie

2. De gevolgen van de Corona pandemie

• De ontvangen compensatie
• De werkelijk gemaakte kosten (ook vanuit Noaberkracht) en de verwerking daarvan
• Nog te ontwikkelen beleid / budgetoverheveling

3. De rijksvergoeding voor de bijstandsverlening (BUIG), bekend gemaakt eind september 2020

4. De verschillende resterende stelposten

5. Reservebedrijfsvoering NK

6. Ontwikkelingen herverdeeleffecten herijking gemeentefonds

Externe communicatie
De financiële rapportage 2020 wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente.

Financiele paragraaf
Het instemmen met de verschillende benoemde en toegelichte mutaties uit deze financiële rapportage 2020 
levert een voordelig resultaat op van € 325.000. Dit voordelige resultaat wordt conform de 
geldende afspraken gestort in de algemene reserve. 

Uitvoering
n.v.t.



Evaluatie
n.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 15 december 2020
Nummer: 16 B 
Onderwerp: Financiële rapportage 2020 Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020, nr. 16 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 1 december 2020

gelet op de gemeentewet;

De financiële rapportage 2020 vast te stellen en het voordelige resultaat van €325.000 te storten in de 
algemene reserve

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


