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Voorstel:
De programmabegroting 2014-2017 vast te stellen.
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Inleiding:
Bijgaand treft u de programmabegroting 2014-2017 aan. De kaderstellingen die uw raad bij de
behandeling van de voorjaarsnota heeft meegegeven zijn als leidraad meegenomen bij de
samenstelling van de programmabegroting 2014-2017. Actuele ontwikkelingen na de voorjaarsnota
zijn ook in de voorliggende begroting meegenomen, zoals de ombuigingen waarover u zich begin
september 2013 heeft uitgesproken.
Argumenten:
1. De gemeenteraad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient.
2. Het provinciaal toezicht verplicht ons een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden en hieraan
voldoen we met de voorliggende begroting.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Alternatieven:
Niet van toepassing.
Financiële dekking:
Het positieve saldo van de programmabegroting 2014-2017 bedraagt:
2014

(bedragen in euro's; - = nadeel)
Begrotingssaldo 2014-2017

341.000

2015
37.000

2016
78.000

2017
22.000

De najaarsnota 2013 zal uitsluitend incidentele mutaties bevatten en is dus niet van invloed op
bovenstaande cijfers.
Communicatie:
1. Op 17 oktober wordt uw raad een technisch beraad aangeboden.
2. Over de programmabegroting 2014-2017 zal een persbericht worden verspreid.
Vervolg:
Op grond van artikel 191 GW stuurt het college de door de raad vastgestelde begroting, binnen twee
weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat
waarvoor de begroting dient, naar gedeputeerde staten.
Bijlagen:
Programmabegroting 2014-2017.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013, nummer 119;

besluit:
vast te stellen de Programmabegroting 2014-2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 31 oktober
2013.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc

