
Raadsvoorstel

Zaaknummer L190203
Datum raadsvergadering 8 november 2018
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Programmabegroting 2019 - 2022

Voorstel
Het college stelt u voor de programmabegroting 2019 - 2022 van de algemene dienst vast te 
stellen.

Aanleiding
De raad stelt jaarlijks vóór 15 november de begroting vast voor het komende begrotingsjaar 
en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

Doel / Effect
De raad autoriseert de financiële middelen zodat het college de gemeentelijke taken en 
activiteiten in het begrotingsjaar kan uitvoeren.

Argumenten
1.1 Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient de raad de begroting vast te 

stellen.
Vóór 15 november dient de raad de begroting voor het komende begrotingsjaar en de drie 
hierop volgende jaren vast te stellen. Aan de hand van programma’s worden hierin de 4 W-
vragen beantwoord, wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, met wie werken we 
samen en wat mag het kosten.

1.2 De raad heeft op 13 september de kaderbrief vastgesteld waarbij de kaders voor het 
opstellen van de begroting zijn vastgesteld. 

De raad heeft ingestemd met de kaderbrief. Er is één amendement aangenomen met 
betrekking tot hospitality gemeentehuis. Daarnaast is de motie afschaffing hondenbelasting 
in deze begroting verwerkt. De overige kaders waaronder het College uitvoeringsprogramma 
2019 – 2022 zijn in deze begroting verwerkt.

1.3 Er dient voor de digitale begroting een ondertekend raadsbesluit te zijn, o.a. ten behoeve 
van het financieel toezicht door de provincie.

De programmabegroting is digitaal opgesteld in de begrotingsapp. Voor de inhoud van de 
begroting (o.a. doelstellingen, activiteiten, financieel resultaat) verwijzen wij naar de app. In 
de app is geen raadsbesluit tot vaststellen van de begroting opgenomen. Dit bieden wij u 
daarom afzonderlijk via dit voorstel aan. Er dient een ondertekend raadsbesluit te zijn, voor 
het archief en om als bewijs van de vaststelling aan de provincie aan te bieden in het kader 
van het financieel toezicht.
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Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Niet van toepassing.

Bijlagen
Programmabegroting 2019 – 2022 (in de begrotingsapp)

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 02 oktober 2018, nummer: L190203; 

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 7 van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten;

b e s l u i t:
 de programmabegroting 2019 - 2022 van de algemene dienst vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 8 november 2018

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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