
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2021 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Simon Fortuyn, Kathy Arends, Jan-Willem van den Beukel, 

Ankie van Tatenhove, Koen van Wijk (plv. secretaris) 

Afwezig: Wilma Atsma   

 

 

Adviezen 

1.  Verlenging ministeriele regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht 

en handhaving  

Besloten is: 

1. Een aanvraag in te dienen op grond van de ministeriële regeling specifieke uitkering tijdelijke 

ondersteuning toezicht en handhaving. 

2. De Teammanager Veiligheid & APV te mandateren de aanvraag te doen uitvoeren en 

ondertekenen. 

 

2. Begroting 2022-2025  

Besloten is: 

1. De Begroting 2022-2025 ter vaststelling voor te leggen aan de raad van 4 november 2021. 

2. De jaarschijf 2022 van het nog te voteren meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te 

stellen, met een omvang van € 30.814.535, en daarvan € 7.679.428 voor het jaar 2022 

beschikbaar te stellen als investeringskrediet. 

3. Een bedrag van € 1.138.456 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van incidentele 

mutaties in 2022 en het positief saldo 2022 van de begroting van € 137.826 toe te voegen aan 

de algemene reserve. 

4. Een bedrag van € 12.289.0000 te onttrekken aan de algemene reserve en hiervan € 9.789.115 

in 2022 en in 2023 € 2.500.000 te storten in de kapitaallastendekkingsreserve ter dekking van 

de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen die, op basis van de inhoudelijke 

criteria uit de nota reserves en voorzieningen 2020, in aanmerking komen voor dekking via de 

kapitaallastendekkingsreserve. 

5. Kennis te nemen van het voorstel voor een nieuw format voor de presentatie van beleidsvelden 

dat in de bijlage is uitgewerkt voor beleidsveld 6.4 Duurzaamheid en dit format te gebruiken 

voor de begroting 2023 en verder. 

6. De gemeenteraad met brief U21.05802 te informeren over de aanlevering van de begroting. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 5 oktober 2021 

 

 

 

 

drs. Wilma Atsma        drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris        burgemeester 

 


