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Zaak / doc nr Z-19-079109 - 198938 

Onderwerp Kadernota 2020 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De kadernota 2020 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het financiële 

meerjarenperspectief;  
3. In te stemmen met de financiële 

begrotingsuitgangspunten en de effecten daarvan voor 
de begroting 2020-2023;  

4. Het college opdracht te geven om met voorstellen te 
komen voor een sluitende begroting. 

Samenvatting De Kadernota voor de Begroting 2020 is samengesteld. De raad behandelt de 
kadernota in zijn vergadering van 27 juni 2019. Het coalitieakkoord “Samen 
duurzaam denken, samen vernieuwend doen” is in dit document verder 
financieel vertaald. Het belangrijkste uit de nota is de geactualiseerde financiële 
situatie op hoofdlijnen en de begrotingsuitgangspunten voor de 
programmabegroting 2020. De voorlopige begrotingsresultaten laten zien dat er 
keuzes gemaakt moeten worden om de begroting sluitend te krijgen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-080745 - 198989 

Onderwerp 1e Tussentijdse rapportage 2019 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 
   

1. De 1e tussentijdse rapportage 2019 vast te stellen, evenals de 
bedragen per programma en taakveld;  

2. Het college opdracht te geven het tekort in 2019 te beperken; 
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor brandwerende 

voorzieningen gemeentehuis, waarbij dekking plaatsvindt door de 
begrotingsresultaten via kapitaallasten vanaf 2020; 

4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 35.000 voor de verlichting 
van softbalvereniging Flags op sportpark Ter Specke, waarbij dekking 
voor een bedrag van € 12.000 plaatsvindt via een te ontvangen 
subsidie en het restant door de begrotingsresultaten via kapitaallasten 
vanaf 2020; 

5. Het krediet Bouwkavels Greveling af te sluiten en het saldo van 
inkomsten uit verkopen reststroken grond en de gemaakte kosten ad 
€ 8.000 toe te voegen aan de Algemene reserve; 

6. Een krediet van € 24.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van 
een park aan de Greveling, waarbij dekking plaatsvindt door de 
begrotingsresultaten via kapitaallasten vanaf 2020.   

Samenvatting De 1e Tussentijdse rapportage over het jaar 2019 is uitgebracht. De tussentijdse 
rapportage heeft tot doel de raad een middel te bieden om te kunnen bijsturen, 
indien noodzakelijk of gewenst. 
  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


