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Zaaknummer: 53644
Datum vergadering: 16 december 2019
Datum voorstel: 12 november 2019
Nummer:  A 
Onderwerp: Financiële rapportage 2019 gemeente Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit
1. De financiële rapportage 2019 van de gemeente Tubbergen vast te stellen
2. Het voordelige saldo ten bedrage van € 97.000 te storten in de algemene reserve

Samenvatting van het voorstel
Na vaststelling van het tweede programmajournaal 2019 zijn wij als college geconfronteerd met een aantal 
financiële mutaties die wij nog graag voor afloop van het jaar 2019 met de raad willen delen en ook om ze 
nog op een juiste manier te kunnen verwerken in dit boekjaar. Het gaat hierbij niet om kleine afwijkingen 
maar om een aantal grotere mutaties zoals de septembercirculaire 2019, de stelposten en de financiële 
gevolgen van de gewijzigde BTW wetgeving op het gebied van sport

Aanleiding voor dit voorstel
Juiste en rechtmatige verwerking van een aantal grotere mutaties in het boekjaar 2019.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Juiste en rechtmatige verwerking van een aantal grotere mutaties in het boekjaar 2019.

Argumentatie
Deze financiële rapportage over 2019 is de laatste financiële tussenrapportage voordat we het jaar 2019 
afsluiten en over gaan tot het opstellen van de jaarverantwoording 2019. Deze financiële rapportage over het 
jaar 2019 vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten:

Programmabegroting 2019        nadelig saldo jaar 2019            € 1.009.000

1e programmajournaal 2019     nadelig saldo jaar 2019            € 260.000

2e programmajournaal 2019     voordelig saldo jaar 2019          € 370.000
De hiervoor genoemde saldi betreffende het begrotingsjaar 2019 zijn gestort in dan wel onttrokken aan de 
algemene reserve

Externe communicatie
Regulier

Financiele paragraaf
Deze financiële rapportage sluit met een voordelig saldo van € 97.000. Dit voordelige saldo wordt conform 
bestaand beleid gestort in de algemene reserve.

Uitvoering

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

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





Raadsbesluit  

Datum: 16 december 2019
Nummer:  B 
Onderwerp: Financiële rapportage 2019 gemeente Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 2 december 2019;
 
gelet op de gemeentewet;

besluit:
1. De financiële rapportage 2019 van de gemeente Tubbergen vast te stellen
2. Het voordelige saldo ten bedrage van € 97.000 te storten in de algemene reserve

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


