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Onderwerp
Begroting 2019
Gevraagd besluit
1. De begroting 2019 vaststellen

Wat willen wij hiermee bereiken?
De begroting 2019, inclusief meerjarenbegroting 2020-2022, wordt aangeboden op basis van artikel
190 van de Gemeentewet. De begroting geeft naast inzicht in de ambities en acties voor 2019 ook
het financieel perspectief van de gemeente. De nieuwe informatie vanuit het Rijk, afkomstig uit de
septembercirculaire, hebben wij in onze begroting verwerkt.
Materieel is de begroting sluitend en het meerjarenperspectief 2020 – 2022 is positief. Hiermee wordt
voldaan aan de eisen, die de provincie Drenthe als toezichthouder stelt aan de begroting.
De begroting is opgesteld aan de hand van het uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt,
Samen open en duurzaam 2018 – 2022”. Het begroting 2019 heeft een incidenteel negatief saldo
van € -142.000.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
De begroting dient jaarlijks voor 15 november vastgesteld zijn door uw raad.

Wat ging er aan vooraf
Voor het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting, hebben wij een
uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma is gebruikt als basis voor de begroting.

Hoe informeren we de inwoners?
Middels een persbericht wordt de begroting onder de aandacht van de inwoners gebracht.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De begroting wordt na vaststelling, 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 2019.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 10
Betreft: Begroting 2019
Raadsvoorstel Begroting 2019
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2018.
Gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet

B E S L U I T:
1. In de begroting 2019 opnemen onder Hoofdstuk 5 (pag. 31 e.v.) ‘Sport, Cultuur en
Recreatie’ en onder paragraaf 5 (pag. 66 e.v.) ‘Incidenteel nieuw beleid’:
a. 30.000 euro beschikbaar stellen voor het mogelijk maken van in ieder geval 1
beweegplein-initiatief in 2019 en hierbij de buurtsportcoaches actief te betrekken.
2. De begroting 2019 aldus gewijzigd vaststellen

Vries, 13 november 2018

De raad voornoemd,

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

Voorzitter

P. Koekoek,

griffier

