
ente Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 

& raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 

S( Hof van 31 oktober 2017. 

eTwente 

° 

va Raadsbesluit 

De raad van Hof van Twente, 

  

  

de griffier, de voorzitter, 

Onderwerp: 2° bestuursrapportage 2017 

  
(geanonimiseerd)

Vergadering: 31 oktober 2017 

Agendapunt: 13 a?. A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
Registratienummer: 657778 

    

De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

besluit: 

1. de tweede bestuurdersrapportage 2017 inclusief de 

autonome ontwikkelingen 2017-2021 vast te stellen; 

2. de 8° wijziging van de programmabegroting 2017 

vast te stellen; 

3. het positieve saldo van de autonome ontwikkelingen 

2017 toe te voegen aan de Algemene reserve. 

(geanonimiseerd)



Gemeente 

Hof van Twente 

Provincie 

Overijssel 

Begrotingsjaar 

2017 

De raad van de Gemeente Hof van Twente besuit de Programmabegroting voor bovengenoemd begrotingsjaar als volgt te wijzigen: 

Wijziging 

8 

  

  

  

  
  

Progr.[Omschrijing Lasten Baten 

nieuweof [verlaging van de nieuwe raming | _ nieuweof _ | verlaging van de] nieuwe raming 

verhoging van de| _ bestaande van het verhoging van | _ bestaande van het 

bestaande raming dienstjaar | de bestaande raming dienstjaar 

raming raming 

1 |Burger en bestuur € 63.500 € 312000|e 54.719 € 813873 

2 |Veiligheid en regels € 8.054 €  4.266.730 € - 

3 |Wonen en werken € 193.999 € 5957079|e 80812 € 2912805 

4 |Leefomgeving € 299.556 € 18484006|e 257321 € 10.698.425 

5 |Sociaal Domein €  1.398.986 € 43080.254|e 486912 € 8155154 

|Algemene Dekkingsmiddelen € -|e 1358000 € 56718912 

lOnvoorzien € - € - 

/Overhead € 104.009 € 11485485 |€ 2.340 € 520951 

Vennootschapsbelasting € - € - 

Resultaatbestemming €  1.222.855 € 12769.671|e _ 329855 € 19.454.391 

Totaal € _ 3.200959]e - €__320.90|€ -                   
  

Toelichting: Voorbeeld - Verwerking van de budgettaire effecten van de autonome ontwikkelingen van de 2e berap 2017 

Raadsvergadering: 31 oktober 2017 

B&W-vergadering: 3 oktober 2017 

Zaaknummer: 657778 

  


