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De raad van de gemeente Koggenland;
heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 29-09-2020 gelezen en neemt de
onderbouwing daarvan over, en
BESLUIT

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

DATUM

De programmabegroting 2021 vast te stellen;
De volgende technische maatregelen vast te stellen en op te nemen in de Begroting
2021 en meerjarenperspectief:
a) Binnen de algemene uitkering een stelpost BTW- compensatiefonds op te nemen
van € 112.000;
b) Een stelpost nog te ontvangen Jeugdzorg gelden vanuit het Rijk op te nemen van
€ 270.000 met ingang van 2023;
c) De jaarlijkse bijdrage van het Woningbedrijf aan de algemene dienst te verhogen
met € 600.000;
d) De posten onvoorzien van € 80.000 binnen het sociaal domein over te hevelen
naar de begrotingsruimte;
e) Een taakstelling van € 100.000 op te nemen voor de onderuitputting van de
budgetten en deze taakstelling te delen door de drie programma’s.
f) Als gevolg van actualisatie cao en apparaatskosten € 100.000 extra toe te rekenen
aan riolering;
g) Het negatieve begrotingssaldo te dekken door een bijdrage uit de reserve
begrotingsregulatie. Deze bijdrage is in 2021 begroot op € 1.132.000 en loopt af
naar € 977.000 in 2024;
Een bestemmingsreserve begrotingsregulatie in te stellen en een bedrag van € 4 miljoen
hieraan toe te voegen en dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve
Woningbedrijf;
In te stemmen met het voorgestelde proces voor de politieke maatregelen t.b.v. de
Begroting 2022;
De (investerings)kredieten in de begroting 2021 ter beschikking te stellen.
De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Buitenplaats de Burgh
De Tuinen en Tuindersweijde-Zuid vast te stellen;
Het meerjarenperspectief 2022 – 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

De raad van de gemeente Koggenland,
09-11-2020, agendapunten 2.03.01 en 3.04.01
de griffier,

de voorzitter,
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Mevrouw ir. R.M. Kiès

mevrouw mr. M.M. Bonsen

