Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

01-06-2021

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Jan Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Uitbreiding Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! tot Breed Leefstijlakkoord
De afgelopen maanden is samen met partners uit de gemeente, die actief zijn
op het gebied van sport, bewegen, gezonde leefstijl en preventie, gewerkt aan
het
lokaal preventieakkoord, waarin de landelijke thema’s overgewicht, roken en
alcoholgebruik aangepakt worden.

Besluit
1. Het college besluit kennis te nemen van het vernieuwd Lokaal Akkoord
Neder-Betuwe Bloeit!: Breed Leefstijlakkoord waarmee het huidige
Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! vervangen wordt.
2. Het college besluit de intentie uit te spreken om als gemeente de
komende jaren actief bij te dragen aan de uitvoering van het vernieuwd
Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief over het vernieuwd Lokaal
Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! vast te stellen.

Budgetrapportage mei 2021 (Meibrief)
Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie
van de gemeentelijke begroting. In de Meibrief 2021 wordt de raad
geïnformeerd over het verloop van de financiële positie en de besteding van de
budgetten tot 1 mei 2021. De ontwikkelingen in de rapportage hebben per
saldo een positief effect op de financiële positie voor 2021 en 2022 en een
negatief effect op de jaren daarna. Ten slotte wordt in de rapportage
voorgesteld om extra investeringskrediet beschikbaar te stellen voor

rioolstelsel de Heuning en de investeringskredieten voor het relinen van
rioleringen te verlagen.

Besluit
1. Het college besluit de Budgetrapportage mei 2021 (Meibrief )vast te
stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging.
2. Het college besluit voor het rioolstelsel de Heuning € 109.000 extra
investeringskrediet beschikbaar te stellen.
3. Het college besluit de investeringskredieten voor het relinen van het
rioolstelsel te verlagen met €150.000 voor 2022 en € 300.000 voor
2023.
4. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel en dit ter
vaststelling aan de raad aan te bieden.

Doorontwikkeling financiële informatievoorziening
Er is behoefte aan inhuur van een projectleider financiële
informatievoorziening tot half november 2021. De opdracht van deze
projectleider is om een plan van aanpak te maken voor de doorontwikkeling
vande financiële informatievoorziening om daarmee de gezette stappen te
vervolgen en de resultaten van de heroverweging te kunnen borgen en
monitoren.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de inhuur van een projectleider
financiële informatievoorziening tot half november 2021.
2. Het college besluit de kosten van de inhuur van een projectleider financiële
informatievoorziening te dekken uit de vrijval vacaturegelden.
3.Het college besluit in september 2021 een besluit te nemen over het plan van
aanpak voor de doorontwikkeling van de financiële informatievoorziening.

Pagina 2

