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Bestuur

Omschrijving
1e Bestuursrapportage
2021

Besluit/Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2021 met een totaal negatief resultaat van € 576.861, waarvan:
2. Het per saldo nadelige resultaat op het sociaal domein en werk & inkomen als onderdeel van de 1e bestuursrapportage
2021, zijnde € 668.300 te onttrekken aan de algemene reserve;
3. Het per saldo voordelige resultaat van de 1e bestuursrapportage 2021 voor het gedeelte eigen risico zijnde
€ 91.439 toe te voegen aan de algemene reserve;
4. 4e Compensatiepakket Coronamaatregelen. De te ontvangen rijksmiddelen € 874.000 via de meicirculaire 2021 voorlopig op te nemen als stelpost in de programma’s in afwachting van een collegevoorstel;
5. Bijdrage frictiekosten ontvlechting Porthos uit de reserve Frictiekosten algemeen te dekken;
6. De éénmalige rijksbijdrage acute problematiek jeugdzorg (landelijk 613 mln) voorlopig op te nemen als stelpost in de
programma’s in afwachting van een collegevoorstel;
7. In te stemmen met uitbreiding team WMO en Jeugd voor ontwikkelingen plan van aanpak artikel 12;
e
e
8. De programmabegroting 2021-2024 te wijzigen overeenkomstig de 9 en 10 begrotingswijziging;
9. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie en de artikel 12 inspecteur.
Het college besluit:
1. Tot het opvragen investeringskredieten uit programma begroting 2021-2024 achterstallig onderhoud wegen artikel 12
voor de volgende onderdelen:
- A Coortelaan
€ 360.000
e
- Bloemenbuurt 1 fase
€ 400.000
- Edisonweg
€ 210.000
- Schubertlaan
€ 258.000
- Coosje Buskenstraat / Walstraat
€ 191.000
- Prins hendrikweg
€ 20.000
- Singel
€ 46.000
e
Deze voorstellen zijn vooruitlopend op de vaststelling van beheer programma onderhoud wegen in de 2 helft van
2021.
2. Tot het opvragen Investeringskredieten uit programmabegroting 2021-2024 Kades achterstallig onderhoud kades artikel 12 voor de volgende onderdelen:
- Vervanging Visserijkade € 3.000.000 (onderdeel totaal krediet € 9.118.000);
- Achterstallig onderhoud Visserijkade;
e
- Waterbouwkundige constructies 2 binnenhaven;
- Inzet onderhoudsvoorziening kades artikel 12 voor de onderdelen b en c.

3. In te stemmen met de O&O formulieren:

- Uitbreiding team WMO-Jeugd;
- Administratieve correctie aframing welzijnspanden;
- Jeugdzorg GGD afrekening 2020.

