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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. De begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen;
2. Het investeringsvolume van het Stimuleringsfonds dorpen en wijken te verhogen van C 5.000.000
naar C 7.000.000.
Bijlage(n)
Begroting 2018
Stuk(ken) ter inzage
1. Uitvoeringsinformatie 2018
2. Collegebesluit d.d. 3 oktober 2017 en de daarbij behorende stukken
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1. Inleiding
Elk jaar stelt de raad de begroting van de gemeente Emmen vast. De begroting 2018 bestaat uit de
raming voor 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 (verder benoemd als begroting 2018). Via dit
raadsvoorstel stelt uw raad de begroting 2018 vast.
2. Beoogd effect
In de begroting laat het college zien welke bestuurlijke keuzes in 2018 op hoofdlijnen worden gemaakt en
met welke middelen we het gemeentelijk beleid gaan uitvoeren. Het doel van de begroting is bij te dragen
aan de kaderstellende functie van de raad
3. A r g u m e n t e n
1.1 De raad is bevoegd om de begroting vast te stellen
Het vaststellen van de begroting is de taak van de raad, dit bepaalt de gemeentewet.
1.2 Hiermee worden de stortingen in en onttrekkingen uit de reserves in meerjarig
vastgesteld
In bijlage B van de begroting 2018 zijn alle reservemutaties weergegeven.
1.3 Hiermee worden de investeringskredieten
vastgesteld

voor de jaarschijf

perspectief

2018 van in totaal C 6.681.425

In bijlage C van de begroting 2018 zijn alle investeringskredieten voor 2018 - 2021 weergegeven.
2.1 Hiermee zijn meer middelen beschikbaar

binnen het

stimuleringsfonds.

Het investeringsvolume van het Stimuleringsfonds dorpen en wijken is oorspronkelijk bepaald op basis
van een gemiddelde afschrijvingsduur van 20 jaar. De investeringen die ten laste van dit volume worden
uitgevoerd hebben echter op basis van ons activabeleid een gemiddeld ruim hogere afschrijvingsduur.
Dit maakt het mogelijk om het investeringsvolume budgettair neutraal te verhogen van C 5.000.000
naar C 7.OOO.OOO.
4. Kanttekeningen
N.v.t.
5. F i n a n c i ë n
Uitwerking Kadernota 2018
In het proces van kadernota 2018 (en aanvulling) naar de begroting 2018 zijn amendementen,
toezeggingen en moties en de aanpassing van het financieel perspectief nader uitgewerkt.
Begrotingsresultaat
2018-2021
In onderstaande tabel is weergegeven hoe het saldo van de begroting 2018 zich heeft ontwikkeld na
vaststelling van de kadernota 2018.
Resultaat kadernota 2018 (incl. aanvulling):
Ontwikkelingen primitieve begroting
Uitwerking kadernota 2018 naar begroting
Saldo begroting 2018

-/-e 409.000
e 1.275.000
-/-e 816.000
C 50.000
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6. Uitvoering
Na vaststelling sturen we de begroting 2018 naar onze toezichthouder de provincie Drenthe.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 3 oktober 2017.
Burgemeester en wethouders van Emmen ,
de gemeentesecretaris,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

de burgemeester

ĨJF. van Oosterhout
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017, B&W nummer: 17/633;

besluit:
1.
2.

De begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen
Het investeringsvolume van het Stimuleringsfonds dorpen en wijken te verhogen van C 5.000.000
naar C 7.000.000
Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017.

de griffier

de voorzitter,

