Zaaknummer:
2013/33981
Referentie:
2013/33982
Raadsvergadering d.d. 12 november 2013 agendapunt 9

Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 14 oktober 2013
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:

dhr. J.E. de Graaf
mevr. M.T. Jonker
0592 - 266 972
m.jonker@tynaarlo.nl

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Programmabegroting 2014 (ter inzage)

Onderwerp
Programmabegroting 2014
Gevraagd besluit
De programmabegroting 2014 vaststellen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De programmabegroting 2014, inclusief meerjarenbegroting 2014 – 2017, wordt aangeboden op basis
van artikel 190 van de Gemeentewet. Deze begroting geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en
activiteiten voor 2014 ook het financiële perspectief van de gemeente. In september 2013 heeft de
raad de perspectievennota 2013 vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van deze
begroting zijn opgenomen.
In de perspectievennota werd nog uitgegaan van een positief begrotingssaldo voor het jaar 2014. De
bijstelling van de algemene uitkering in de septembercirculaire 2013 heeft tot gevolg gehad dat ook
voor het jaar 2014 aanvullende voorstellen in de begroting zijn opgenomen, waardoor wel een
sluitende begroting 2014 wordt gepresenteerd.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De programmabegroting dient jaarlijks voor 15 november te zijn vastgesteld door de raad. Na
vaststelling van de perspectievennota 2013 in september is de behandeling van de begroting in de
gemeenteraad gepland op 12 november 2013.
Wat ging er aan vooraf
In september 2013 is de perspectievennota 2013 vastgesteld door de raad. In de cyclus van begroten
en realisatie vormt de perspectievennota een kader dat door de raad wordt vastgesteld en onder meer
wordt gebruikt als basis voor de opstelling van de begroting van het komend jaar.
Hoe informeren we de inwoners?
Middels een persbericht worden de belangrijkste items uit de begroting onder de aandacht van de
inwoners gebracht.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De begroting wordt – conform wettelijk voorschrift – voor 15 november a.s. naar Gedeputeerde Staten
van Drentge gestuurd. De provincie heeft een toezichthoudende rol richting de gemeente.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Hiervoor wordt verwezen naar de informatie in de programmabegroting 2014. In hoofdstuk 1 is een
samenvatting van de begroting opgenomen.
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