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Onderwerp
Perspectievennota 2017
Gevraagd besluit
De perspectievennota 2017 vast te stellen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De perspectievennota geeft de kaders en uitgangspunten aan voor de op te stellen begroting 2018
en verdere jaren. De perspectievennota 2017 geeft aan hoe de financiële begroting zich ontwikkelt.
De belangrijkste thema’s worden beschreven en er worden voorstellen gedaan voor onderwerpen
voor de begroting 2018. De maatschappelijke opgaven en ambities per hoofdstukworden
voorgesteld. Na behandeling van de perspectievennota wordt de begroting opgesteld die volgens
planning medio november wordt behandeld in de gemeenteraad.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Na het verschijnen van de meicirculaire 2017 en is een vollediger beeld ontstaan van de financiële
stand van zaken. Met deze inzichten kunnen nu de kaders voor de begroting 2018 worden
voorgelegd.
Hoe informeren we de inwoners?
De inwoners zijn na het aanbieden van deze nota aan de raad geïnformeerd via de pers.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De perspectievennota geldt als voorbereiding op de begroting. De voorgestelde plannen en
ambities gelden voor de begroting 2018.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Opgenomen in de perspectievennota 2017.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

Drs. M.J.F.J. Thijsen,

Burgemeester

Mr. J. Th. Van Nieukerken,

Gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 13
Betreft:
Perspectievennota 2017
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders over de perspectievennota 2017
overwegende dat met de perspectievennota de kaders voor de op te stellen begroting 2018 worden vastgesteld

B E S L U I T:
De perspectievennota 2017 vast te stellen, als kader voor de op te stellen begroting 2018.

Vries, 11 juli 2017

De raad voornoemd,

Drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

Griffier

