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Onderwerp
Begroting 2018
Gevraagd besluit
De begroting 2018 vaststellen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De begroting 2018, inclusief meerjarenbegroting 2019 – 2021, wordt aangeboden op basis van
artikel 190 van de Gemeentewet. Deze begroting geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en
activiteiten voor 2018 ook het financieel perspectief van de gemeente. Op 11 juli 2017 heeft de
raad de perspectievennota 2017 vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van
deze begroting zijn opgenomen. De nieuwe informatie vanuit het Rijk, afkomstig uit de
septembercirculaire hebben wij in onze begroting verwerkt.
De begroting is voor alle jaren sluitend, we presenteren een positief begrotingssaldo. Voor 2018
betekent dit een positief saldo van € 584.588. Omdat deze begroting wel door ons is opgesteld,
maar de uitvoering in handen is van een nieuw college, dat na de verkiezingen van maart 2018 aan
haar collegeperiode zal beginnen, hebben wij een beleidsarme begroting opgesteld.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De begroting dient jaarlijks voor 15 november te zijn vastgesteld door de raad. Na vaststelling van
de perspectievennota 2017 in juli is de behandeling van de begroting in de gemeenteraad gepland
op 7 november 2017.
Wat ging er aan vooraf
Op 11 juli 2017 is de perspectievennota 2017 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 Drenthe gestuurd. De provincie heeft een toezichthoudende rol richting de gemeente.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Hiervoor wordt verwezen naar de informatie in de begroting 2017.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 13
Betreft: Begroting 2018

De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2017.
Gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet

B E S L U I T:

De begroting 2018 vaststellen.

Vries, 7 november 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

