Raadsnota
Raadsvergadering de dato 14 december 2020
Onderwerp: Najaarsnota 2020
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Met dit raadsvoorstel wordt de tweede tussentijdse rapportage aan u voorgelegd zoals bedoeld in
artikel 6 van de financiële verordening 2020. In deze najaarsnota wordt u geïnformeerd en
adviseert het college u over tussentijdse wijzigingen van het verwachte financiële resultaat in
2020. In lijn met de kadernota 2020 zal deze najaarsnota voornamelijk in het teken staan van de
financiële gevolgen van de coronacrisis (COVID-19) in 2020.
Wij stellen uw raad voor om de najaarsnota 2020 vast te stellen en de daaruit voortvloeiende
mutaties in de lopende begroting te verwerken.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Het jaar 2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar. De coronacrisis is allesoverheersend en de
maatschappelijke en financiële gevolgen van deze crisis zijn ook in onze gemeente merkbaar.
Horeca en toerisme zijn sectoren die hard worden geraakt. Dat heeft ook zijn weerslag op onze
gemeentelijke financiën.
In deze najaarsnota tracht het college om uw raad een beeld te geven van de financiële gevolgen
van Corona en van onze gemeentelijke financiën in het algemeen. Hier hoort wel de kanttekening
bij dat het gaat om een tussentijdse inschatting en dat het resultaat over het jaar 2020, dat pas in
juli 2021 met het vaststellen van de jaarrekening 2020 definitief bekend zal worden, kan afwijken
van het beeld dat in deze najaarsnota wordt geschetst. Dit hangt deels samen met onze eigen
bedrijfsvoering, maar zeker ook met de verbondenheid van onze eigen financiën met de bijdragen
aan onze samenwerkingspartners zoals gemeenschappelijke regelingen en de uitvoering van het
sociaal domein door Maastricht.
Corona heeft vooral veel negatieve financiële gevolgen als gevolg van steunmaatregelen of
voorbereidingskosten van evenementen die zijn afgelast. Aan de andere kant hebben de coronamaatregelen tot gevolg dat projecten zijn vertraagd of helemaal zijn geannuleerd en dat er dus
sprake is van onderuitputting van de bijbehorende budgetten in 2020. Daar waar er sprake is van
vertraging in 2020 en een vervolg van de activiteiten in 2021 is ons voorstel om ook de bijbehorende
budgetten over te hevelen naar 2021.
In deze najaarsnota komen ook financiële aspecten aan de orde van onderwerpen die geen directe
relatie hebben met Corona. De belangrijkste hiervan is de Polfermolen. Verderop in deze nota
wordt daar inhoudelijk op ingegaan.
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3. Relatie met bestaand beleid
In deze najaarsnota worden de volgende onderwerpen uitgelicht:
1. Actualisatie financiële gevolgen Coronavirus (COVID-19);
2. Polfermolen;
3. Sociaal Domein
4. Voorbereidingskosten Kerstmarkt Gemeentegrot 2020;
5. Inkomsten uit het Gemeentefonds;
6. Opbrengst verkoop pand Wehryweg;
7. Onderuitputting incidentele projectbudgetten
8. Overige financiële ontwikkelingen
3.1 Actualisatie financiële gevolgen Coronavirus (COVID-19)
In de najaarsnota wordt het financiële beeld van de gevolgen van het coronavirus geactualiseerd.
Volledigheidshalve starten we met een overzicht van eerdere beleidsstukken die relevant zijn voor
dit onderdeel.
 Raadsinformatiebulletin nr. 20.38 Financiële gevolgen Coronacrisis (d.d. 19 mei 2020)
 Raadsinformatiebulletin nr. 20.51 Financiële Compensatie Corona vanuit Rijksoverheid
(d.d. 3 juli 2020)
 Kadernota 2020 (raadsvergadering d.d. 6 juli 2020)
Naast deze informatie is septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds relevant. In de
ontwerpbegroting 2021 wordt ingegaan op de gevolgen van deze circulaire voor 2021 en verder. In
deze najaarsnota zijn de gevolgen voor het jaar 2020 van de septembercirculaire opgenomen. Zie
ook het onderwerp ‘inkomsten uit het gemeentefonds’ verderop in deze nota.
De bestemmingsreserve financiële gevolgen Corona (COVID-19) is door uw raad ingesteld in de
vergadering van 3 juli 2020, waarbij voor de besluitvorming zowel de kadernota 2020 als de
jaarrekening 2019 van belang is. Bij het vaststellen van de jaarrekening heeft uw raad bepaald dat
het positieve saldo van 2019 van afgerond € 2.156.000 wordt toegevoegd aan deze reserve. Uitgaven
ten laste van deze reserve zijn gedaan op basis van de kadernota en door het college op basis van
het verleende mandaat. Ten slotte worden in deze najaarsnota nog aanvullende voorstellen gedaan
die, vooruitlopend op de besluitvorming door uw raad, in onderstaand overzicht zijn verwerkt:
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Bestemmingsreserve Financiële Gevolgen Corona (COVID-19)
Storting resultaat jaarrekening 2019

2.156.126

Precariobelasting 2020

382.500

Reclamebelasting 2020

120.000

Kwijtschelding huren en pachten

250.000

Maatregelen Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

127.000

Valkenburg Veilig Open

95.000

Subtotaal onttrekkingen kadernota 2020

974.500

Aanvullende kwijtschelding huren en pachten

17.000

Subtotaal onttrekkingen o.b.v. mandaat college

17.000

Voorbereidingskosten kerstmarkt gemeentegrot

290.000

Minderopbrengst vermakelijkhedenretributie

170.000

Kosten van toezicht en handhaving

50.000

ICT en facilitaire kosten

25.000

Kostenverhoging verbonden partijen

100.000

Minder dividenduitkering verbonden partijen

60.000

Subtotaal voorstellen najaarsnota 2020

695.000

Saldo reserve Corona o.b.v. najaarsnota 2020

469.626

Voor de toelichting op de onderdelen uit de kadernota verwijzen wij u naar de kadernota.
Het college heeft haar mandaat toegepast om in het najaar aanvullende kwijtschelding te verlenen
van huren voor een periode van 3 maanden, voor sportgerelateerde huurders en maatschappelijke
instellingen. Hiermee is een bedrag van € 17.000 gemoeid. Op basis van de aanvullingen op het
derder steunpakket corona, zoals bekend gemaakt door de Rijksoverheid op 27 oktober jl.,
verwachten wij hier nog een gedeelte van terug te ontvangen. Dit bedrag zal in mindering worden
gebracht op de onttrekking uit de reserve.
De voorbereidingskosten voor de kerstmarkt in de gemeentegrot zijn verderop in deze najaarsnota
toegelicht. Het voorstel van het college is om deze voorbereidingskosten ten laste te brengen van
de reserve. Als gevolg van het schrappen van evenementen in de kerstperiode verwachten wij ook
een forse minderopbrengst op de vermakelijkhedenretributie. Vooralsnog is er voor deze
belastingsoort geen compensatie vanuit het Rijk. Wij stellen voor om deze minderopbrengsten ten
laste van de reserve te brengen.
De kosten van toezicht en handhaving, ICT en facilitaire kosten zijn gebaseerd op inschattingen.
Toezicht en handhaving is deels gefinancierd vanuit de maatregelen ‘Valkenburg Veilig Open’. Deze
aanvullende kosten hebben betrekking op de afsluiting van het Heuvelland (zoals toegelicht in de
raadsinformatiebrief nr. 20.38) en andere gerelateerde kosten. De kosten van ICT en facilitair zijn
gestegen ten opzichte van de eerdere inschattingen, vooral omdat er sprake is van meer
thuiswerken en aanvullende facilitaire voorzieningen in het stadhuis.
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De kostenverhoging van verbonden partijen hebben wij ingeschat op het zwaarste scenario uit de
genoemde RIB nr. 20.38. Verschillende partijen hebben reeds een waarschuwing afgegeven voor de
financiële resultaten in 2020. Het exacte bedrag is echter nog niet aan te geven. Nadat de
jaarrekeningen over 2020 van de verbonden partijen bekend worden gemaakt (en deze voor een
zienswijze zijn aangeboden aan uw raad), zullen we de aanvullende kosten van verbonden partijen
verwerken in onze gemeentelijke jaarrekening.
Ten slotte zal het dividend van de BNG bank, dat in onze begroting is opgenomen voor een bedrag
van € 60.000, in 2020 niet worden uitgekeerd. Ook voor dit bedrag is het voorstel om dit ten laste
van de reserve te brengen.
3.2 Polfermolen
In de raadsnota over de Polfermolen, die (naar verwachting) in dezelfde vergadering wordt
geagendeerd als deze najaarsnota, wordt uw raad o.a. geïnformeerd over de kosten van de
uitvoering van het sociaal plan. Het voorstel is om de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van
het sociaal plan te betrekken bij deze najaarsnota. Met deze passage wordt daar invulling aan
gegeven.
In de besloten raadsbijeenkomst van 31 augustus jl. is uw raad voor de eerste keer geïnformeerd
over de verwachte kostenstijgingen van het sociaal plan. In aanvulling daarop heeft het college een
verificatie laten uitvoeren door onze externe accountant (RSM) om de juiste en de volledige kosten
inzichtelijk te krijgen. In het rapport van feitelijke bevindingen wordt door RSM het volgende
aangegeven:
Wij hebben vastgesteld dat de verantwoording van de personele frictiekosten voor het scenario
vrijwillige uitdiensttreding en voor het scenario vrijwillige mobiliteit rekenkundig juist is. Voorts
hebben wij vastgesteld dat de totale verplichting volgens de verantwoording afhankelijk van de
keuzes van de werknemers bedraagt tussen € 785.469 en € 1.171.981.
In deze najaarsnota gaan we uit van het hoogste bedrag ad € 1.171.981. Bij het opstellen van de
jaarrekening 2020 kan de marge tussen de verschillende scenario’s aanzienlijk worden verkleind
aangezien we op dat moment (maart 2021) meer zicht hebben op de werkelijke keuzes en uitstroom
van de verschillende medewerkers.
De bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de peildatum van 1 november 2020, de datum
waarvoor ontslag is aangezegd aan de betreffende medewerkers van de Polfermolen B.V. Om het
financieel gevolg inzichtelijk te maken is het van belang om deze kosten uit te splitsen in de kosten
die worden gemaakt in 2020 en de kosten die betrekking hebben op 2021 (en voor een klein
gedeelte op 2022).
De kosten die nog gemaakt worden in 2020 komen in 2020 ten laste van de exploitatie en daarmee
ten laste van de jaarrekening van de Polfermolen B.V. Per maand gaat dit om loonkosten ad
€ 67.200. Voor de laatste twee maanden in 2020 bedraagt dit dus € 134.400. Het bedrag van
€ 1.171.981 heeft dus voor € 134.400 betrekking op 2020 en voor € 1.037.581 betrekking op 2021.
Voor de kosten die betrekking hebben op het jaar 2021 (en 2022) dient de reeds bestaande
voorziening te worden aangevuld. Als onderdeel van het raadsbesluit over de Polfermolen van
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10 juli 2017 is in het verleden een voorziening gevormd van € 250.000. Deze voorziening dient te
worden aangevuld tot het bedrag van € 1.037.581. De kosten van het aanvullen van deze
voorziening (ad € 1.037.581 minus € 250.000 = € 787.581) komen ten laste van het begrotingsjaar
2020, aangezien de voorziening op balansdatum 31 december 2020 in de jaarrekening opgenomen
dient te zijn. Overigens zullen wij in overleg met de accountant nog bepalen of de voorziening in de
gemeentelijke jaarrekening wordt opgenomen of in de jaarrekening van de Polfermolen B.V. De
kosten komen in beide gevallen ten laste van de gemeente in 2020.
Het gegeven dat het sociaal plan in 2020 in werking is gezet kan ook gevolgen hebben voor de vraag
of de Polfermolen B.V. in 2020 aanspraak kan maken op de verschillende steunmaatregelen vanuit
de Rijksoverheid. Het doel van deze maatregelen is immers om werkgelegenheid te behouden. In
overleg met de accountant trachten wij deze vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Daarnaast
heeft ook de reguliere exploitatie van de Polfermolen B.V. (waar ook de gemeentegrot onderdeel
van is) in 2020 te leiden onder Corona. De precieze cijfers worden nog onderzocht, maar in het
zwaarste scenario kan dit leiden tot een aanvullende kostenpost van circa € 550.000.
3.3 Sociaal Domein
In de programmabegroting 2021 is voor het sociaal domein een structurele taakstelling opgenomen
voor het bedrag van € 1,5 miljoen. De opbouw van dit bedrag is toegelicht in de raadsbijeenkomst
van 31 augustus 2020. Het totale bedrag van € 1,5 miljoen is opgebouwd uit verwachte
kostenstijgingen in 2020 en voorstellen uit de kadernota 2020 die zijn opgenomen vanaf de
begroting 2021. Deze laatste categorie is niet van belang voor 2020. Wanneer we deze buiten
beschouwing laten, dan zijn de verwachte kostenstijgingen in het sociaal domein in 2020 als volgt:
Arbeidsparticipatie
WMO-voorzieningen
Jeugdgezondheidszorg
Overig (voornamelijk onderwijs gerelateerd)
Totaal sociaal domein

94.810
599.067
384.476
259.383
1.337.736

Op basis van de bestaande afspraken komen de kostenstijgingen in het sociaal domein die hoger zijn
dan begroot via de taakstelling sociaal domein ten laste van de reserve sociaal domein. Dit geldt
uiteraard alleen voor het gedeelte van de taakstelling die gedurende het jaar niet wordt ingevuld.
Zoals toegelicht in de programmabegroting 2021 is het college voornemens om de invulling van de
taakstelling sociaal domein in te zetten langs drie pijlers:
 Verbetering van sturing op de uitvoering en concrete bezuinigingsmaatregelen
 Ambitieus begroting
 Inzetten van stelposten
Hoewel in het najaar van 2020 reeds een start is gemaakt met de uitvoering van deze maatregelen
is het niet mogelijk om overschrijdingen die zich reeds eerder in het jaar hebben voorgedaan met
terugwerkende kracht ongedaan te maken. In 2020 verwachten we daarom dat er een tekort zal
ontstaan op het sociaal domein. Het financiële overzicht zoals dat hierboven is opgenomen is onze
inschatting van dat tekort. De ervaring uit het verleden leert echter dat er zich bij de jaarrekening
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nog forse afwijkingen kunnen voordoen. Voor de jaarrekening 2020 kunnen wij dat op dit moment
niet uitsluiten. Dit benadrukt des te meer het belang van de ingezette beheersingsmaatregelen.
3.4 Voorbereidingskosten Kerstmarkt Gemeentegrot 2020
In het Raadsinformatiebulletin van 16 oktober 2020, nummer 20.73, heeft het college aangegeven
dat bij de behandeling van de najaarsnota de voorbereidingskosten zullen worden gepresenteerd en
gemotiveerd. Met dit onderdeel wordt hier nader invulling aan gegeven.
Het totaal aan voorbereidingskosten voor de kerstmarkt in de gemeentegrot 2020 bedraagt
€ 290.000. In de onderstaande tabel is op hoofdlijnen aangegeven hoe dit bedrag is opgebouwd.
Doorbelasting directe loonkosten

61.800

Kosten uitvoering en begeleiding

88.000

Marketing Kerststad

11.500

Decoratie- en inrichtingskosten

29.100

Kosten elektriciteit, geluid, camera's en wifi

35.450

Beveiliging

38.000

Overige uitgaven

30.700

Opbrengst standhouders

-4.550

Totaal voorbereidingskosten

290.000

Op vrijdag 16 oktober 2020 besloten burgemeester en wethouders de voorbereidingen van de
Kerstmarkt in de Gemeentegrot voor de editie 2020 per direct stop te zetten en de uitvoering ervan
te annuleren. Directe aanleiding waren de verscherpte COVID-19 maatregelen die op dinsdag
13 oktober 2020 door het Kabinet werden aangekondigd. Een einddatum van de maatregelen werd
niet genoemd, maar duidelijk werd dat deze minimaal tot in december zouden gaan duren. Tot
13 oktober waren we er vast van overtuigd dat deze ondergrondse Kerstmarkt op basis van de toen
geldende COVID-19 regelgeving georganiseerd zou kunnen worden. Op grond daarvan en gezien het
economisch en maatschappelijk belang van deze markt voor een groot deel van onze ondernemers
en bewoners hebben wij tot het laatste moment getracht een veilige Kerstmarkt te organiseren.
Daar waar mogelijk zijn kosten zo lang mogelijk vooruit geschoven, zijn afspraken gemaakt met
leveranciers over levertermijnen en betaling bij annulering van de Kerstmarkt. Echter,
noodgedwongen moesten kosten gemaakt worden omdat de organisatie van een markt als deze, al
een jaar van te voren wordt opgepakt. Daarnaast zijn vorig jaar meerjarige contracten met enkele
bedrijven afgesloten.
De bedrijven waarmee meerjarige overeenkomsten zijn afgesloten hebben zich bij het opstellen van
de voorbereidingskosten in alle redelijkheid opgesteld. Het betekent dat in diverse gevallen minder
kosten zijn gedeclareerd dan op grond van het contract mogelijk was geweest. Ook zijn alleen de
werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.
Het voorstel van het college is om de voorbereidingskosten ad € 290.000 in 2020 ten laste te
brengen van de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona (COVID-19).

Pagina 6 van 10

3.5 Inkomsten uit het Gemeentefonds
De inkomsten uit het gemeentefonds in 2020 laten een positief beeld zien ten opzichte van de
geraamde inkomsten in de begroting. Dit betreft de totale inkomsten, met inachtneming van de
specifieke corona-gerelateerde uitkeringen die via het gemeentefonds worden uitgekeerd.

Najaarsnota 2020:

Gemeentefonds

Gemeentefonds -

Totaal uitkeringen

(algemeen)

Sociaal Domein

Gemeentefonds

Begroting 2020

24.387.330

2.182.419

26.569.749

Verwachte realisatie

24.751.659

2.306.229

27.057.888

364.329

123.810

488.139

Verschil

De verwachte inkomsten uit het gemeentefonds m.b.t. het sociaal domein betreffen de integratieuitkeringen voor participatie (€ 1.849.943) en voogdij 18+ (€ 456.286), in totaal € 2.306.229. Op
deze twee posten kunnen dus hogere inkomsten in de begroting worden geraamd voor € 123.810.
De verwachte realisatie in 2020 voor het onderdeel algemene inkomsten uit het gemeentefonds is
opgebouwd uit een aantal onderdelen:
Algemene uitkering
23.327.062
Decentralisatie-uitkeringen
1.322.216
Overige integratie-uitkeringen
102.381
Subtotaal Gemeentefonds (algemeen)

24.751.659

De decentralisatie-uitkeringen eerder toegelicht in het raadsinformatiebulletin nr. 20.51 (financiële
compensatie Corona vanuit Rijksoverheid). Het totale bedrag (aan decentralisatie-uitkeringen) dat
op dat moment reeds bekend was bedraagt € 1.183.921. Dit is dus inclusief de compensatie van
gemiste parkeerinkomsten en toeristenbelasting. Bij de septembercirculaire 2020 is het totale
bedrag opgehoogd tot € 1.322.216. Deze ophoging is als volgt opgebouwd:
Brede aanpak dak- en thuisloosheid
17.628
Precario en evenementen-leges
37.379
Extra kosten verkiezingen Covid-19
33.910
Eigen bijdrage WMO
26.731
Noodopvang kinderen
22.647
Decentralisatie-uitkeringen (septembercirculaire)

138.295

De overige integratie-uitkeringen zijn niet gewijzigd n.a.v. de septembercirculaire.
De verhoging in de algemene uitkering bedraagt € 226.034 (totaal verschil € 364.329 minus het
gedeelte dat betrekking heeft op de decentralisatie-uitkeringen ad € 138.295). Deze verhoging is
deels (voor € 174.797) toe te schrijven aan een aantal specifieke corona-gerelateerde uitkeringen
vanuit de Rijksoverheid, die in de algemene uitkering zijn verwerkt in de septembercirculaire. Het
overige gedeelte (ad € 51.237) heeft betrekking op de reguliere algemene uitkering uit het
gemeentefonds.
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Dit is als volgt opgebouwd:
Schrappen opschalingskorting 2020

60.950

Lokale culturele voorzieningen
Buurt- en dorpshuizen
Vrijwilligers organisaties
Toezicht en handhaving

46.884
11.872
4.895
50.196

Subtotaal corona-gerelateerd

174.797

Reguliere deel algemene uitkering gemeentefonds
Mutatie Algemene uitkering (septembercirculaire)

51.237
226.034

Resumerend kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds bij de najaarsnota 2020 dus worden
opgehoogd met een bedrag van € 488.139, waarvan € 123.810 betrekking heeft op het sociaal
domein, € 138.295 op de decentralisatie-uitkeringen (o.a. i.v.m. corona), € 174.797 betrekking
heeft op corona-gerelateerde maatregelen in de algemene uitkering en € 51.237 betrekking heeft
op de reguliere algemene uitkering uit het gemeentefonds.
3.6 Opbrengst verkoop pand Wehryweg
In 2020 is het pand aan de Wehryweg verkocht. Dit is mondeling gemeld in de raadsvergadering van
de kadernota 2020, maar niet in eerdere raadsnota’s verwerkt. De incidentele verkoopopbrengsten
in 2020 bedragen € 214.000. Wij stellen voor om dit bedrag in 2020 te storten in de algemene
dekkingsreserve.
3.7 Onderuitputting incidentele projectbudgetten
De projecten in 2020 zijn, om voor de hand liggende redenen, niet uitgevoerd op de manier zoals
dit oorspronkelijk was gepland. Sommige projecten zijn op een alternatieve manier uitgevoerd,
maar andere projecten hebben vertraging opgelopen. Deels ligt dit binnen de ambtelijke
organisatie, maar deels kan dit ook te maken hebben met externe partijen. Op verschillende
projectbudgetten is er om deze reden sprake van onderuitputting van het beschikbare budget in
2020. Een voorbeeld hiervan betreft de jaarplanning 2020 van duurzaamheid. Dit wordt verder aan u
toegelicht in een separate raadsnota. Wij verzoeken uw raad om de incidentele projectbudgetten,
die in 2020 niet volledig zijn benut, bij de jaarrekening 2020 te kunnen overhevelen naar 2021.
3.8 Overige financiële ontwikkelingen
De najaarsnota is een tussentijdse rapportage met een bijstelling van het financiële beeld. Dit is
een eerste indicatie van de resultaten bij de jaarrekening 2020. In de vorige planning & control
cyclus was er sprake was van grote afwijkingen tussen het financiële beeld van de najaarsnota 2019
en de jaarrekening 2019. Vanwege de bijzondere situatie waar wij op dit moment in zitten kunnen
wij een herhaling hiervan niet uitsluiten. Voor een aantal onderwerpen hebben wij wel indicaties
voor financiële afwijkingen in 2020. In de jaarrekening 2020 wordt de werkelijke realisatie
opgenomen. Dit betreffen onder andere de posten onderhoud dynamisch verkeersmanagement,
reconstructie Valkenburgerstraat, taakstelling onderhoud sportcomplexen, reconstructie
Walramplein. Daarnaast wordt een actueel beeld gegeven van de personeelsbegroting en de
investeringen. Ten slotte zullen er ook structurele exploitatiebudgetten zijn waar in 2020 minder
geld op wordt uitgegeven. Een voorbeeld hiervan betreft de verkeersmaatregelen voor kerststad.
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4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Uw raad wordt verzocht om de najaarsnota 2020 vast te stellen.
5. Samenwerking
Niet van toepassing.
6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
8. Financiën
De financiële consequenties van de najaarsnota zijn toegelicht in de verschillende onderdelen in
paragraaf 3.
9. Communicatie
Niet van toepassing.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u om de najaarsnota 2020 vast te stellen.
11. Bijlagen
Niet van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 12 november 2020;
Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 25 november
2020;
Gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Financiële Verordening 2020;

Besluit:


De najaarsnota 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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