
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Simon Fortuyn, Kathy Arends, Titia Cnossen en 

Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

 

  

Adviezen 

1.  Uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid 2022 

Besloten is in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstandenbeleid 2022 

(T22.01848). 

2.  Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023 

Besloten is aan de raad voor te stellen in te stemmen met de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en 

een zienswijze in te dienen met een aantal aandachtspunten. 

3.  Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo 
Besloten is: 

1. Om de gemeenteraad ten aanzien van de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke 

regeling Bleizo voor te stellen geen gevoelen kenbaar te maken; 

2. Om de gemeenteraad ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 

2023 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo geen zienswijze in te dienen. 

4.  Jaarstukken bedrijvenschap Hoefweg 

Besloten is: 

1. Om de raad voor te stellen om geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken 

bedrijvenschap Hoefweg 2021. 

2. Om de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 

2022-1 en de conceptbegroting van het bedrijvenschap Hoefweg. 

3. Het vastgestelde gevoelen over de concept jaarrekening 201 en het besluit over de zienswijze 

op de ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022-1 door te sturen naar het 

Dagelijks Bestuur van het bedrijvenschap Hoefweg. 

5.  Factsheets Verbonden partijen 2022 

Besloten is in te stemmen met de factsheets 2022 Verbonden partijen en deze aan de raad voor 

te leggen ter vaststelling. 

6.  Zienswijze begroting SVHW 2023 & begrotingswijziging SVHW 2022 

Besloten is de Raad middels raadsvoorstel BR2200043 voor te stellen de zienswijze U22.02602 op 

de Ontwerpbegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 van het Samenwerkingsverband 

Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) vast te stellen en deze naar het SVHW te 

verzenden. 

4b Zienswijze Jaarstukken en Begroting Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 

Rottemeren  

Besloten is: 

1. In te stemmen met de zienswijze op de Programmabegroting 2023 van de GR Recreatieschap 

Rottemeren. 

2. In te stemmen met de gevoelen ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GR 

Recreatieschap Rottemeren. 
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7.  Kadernota 2023-2026 

Besloten is de Kadernota 2023 vast te stellen als uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting 2023-

2026. 

8.  Zomerrapportage 2022  

Besloten is: 

1. De Zomerrapportage 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de raad van 7 juli 2022. 

2. De begrotingswijziging van voorstellen uit deze Zomerrapportage 2022 vast te stellen, 

inclusief de reservemutaties. 

3. De reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP te verhogen met € 11.096.410 voor de 

verbetering, versnelling of voorbereiding van investeringen, uitbreiding door aanpassing van 

investeringen én de urentoerekening aan de investeringen. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 7 juni 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


