AGENDAPUNT NO 5
Voorstel tot vaststelling van de
Programmabegroting 2012, de
Meerjarenraming 2013-2015 en het
Investeringsschema voor het jaar 2012.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Hierbij bieden wij u ter behandeling en vaststelling aan het ontwerp van de begroting van baten en
lasten van de gemeente Aalten voor het jaar 2012.
Aanleiding tot het voorstel
Volgens de procedurele bepalingen uit de Gemeentewet dient de raad de begroting vast te stellen in
het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient. Het college zorgt ervoor dat tijdig een
ontwerpbegroting, inclusief bijbehorende stukken aan de raad wordt aangeboden.
Inhoudelijke toelichting
Hiervoor wordt verwezen naar de Programmabegroting 2012.
Relatie met bestaand beleid c.a.
De basis voor de begroting vormt zoals gebruikelijk de huidige meerjarenbegroting 2011-2013 en de
inmiddels door de raad vastgestelde wijzigingen hierop.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Op 12 oktober is er een inloopavond voor burgers en verengingen georganiseerd.
Tijdspad
Vóór 15 november 2011 dient de vastgestelde begroting 2012 te zijn ingediend bij Gedeputeerde
Staten.
Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2012 laat de volgende overschotten zien:
2012: € 20.000
2013: € 46.000
2013: € 169.000
2014: € 7.000

Aalten, 6 september 2011
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2011;
gelezen de raadsmededeling nummer 160 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11
oktober 2011;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1.
2
3.
4.

vast te stellen de Programmabegroting 2012;
vast te stellen de Meerjarenraming 2013-2015;
vast te stellen het gewijzigde Investeringsschema voor het jaar 2012;
vast te stellen de begrotingswijziging no. 1 van 2012 en de begrotingswijziging no. 12 van
2011.

AALTEN, 8 november 2011

De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

