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Nr.
1.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 mei 2022

Het college heeft de besluitenlijst goedgekeurd en vastgesteld.

2.

Half maart is door de Veiligheidsregio (hierna: VRIJ) de Kadernota 2023 ter
kennisname aangeboden, zodat gemeenten financiële en inhoudelijke
uitgangspunten mee kunnen nemen in hun voorjaars-/ perspectiefnota.
Daarnaast is op 29 maart jl. de begroting 2023 aangeboden aan de raden van de
deelnemende gemeenten voor het eventueel inbrengen van zienswijzen
voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur
van de Veiligheidsregio IJsselland.
(35132 – 2022)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met respectievelijk
de kadernota 2023 en begroting 2023 Veiligheidsregio
IJsselland en besluit geen zienswijze in te dienen.
2. Via bijgaande memo de raad in kennis te stellen en daarna
via bijgaande brief het besluit mee te delen aan het
dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio IJsselland.
3. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio
IJsselland voor 2023 mee te nemen in de
programmabegroting 2023 van de gemeente.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 mei 2022

Samenleving

3.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ)
worden voorafgaand aan de vaststelling in het algemeen bestuur ter informatie
toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
(37801 - 2022)

Het college besluit:
1. De jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland voor
kennisgeving aan te nemen;
2. De jaarstukken 2021 en dit collegevoorstel ter kennisname
aan de gemeenteraad aan te bieden.

Sociaal Domein

4.

De concept- Bestuursrapportage voorjaar 2022 en de conceptProgrammabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland
wordt voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur van de GGD
IJsselland toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor het eventueel
inbrengen van een zienswijze. De Bestuursrapportage voorjaar 2022 (verder:
voorjaarsberap) beschrijft actuele ontwikkelingen in het lopende begrotingjaar.
Gezien het informatieve karakter van de voorjaarsberap ontvangen wij deze ter
informatie. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland heeft besloten om naar
aanleiding van deze rapportage geen begrotingswijziging in procedure te
brengen. Daarom wordt deze voorjaarsberap ter kennisname aan de
gemeenteraden gezonden. Daarnaast biedt het dagelijks bestuur van GGD
IJsselland ter informatie de Jaarstukken 2021 (Jaarverslag en Jaarrekening) aan.
Hiermee legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het afgelopen
begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de
financiële resultaten.
(40869 - 2022)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept- Programmabegroting 2023
van de GGD IJsselland en besluit geen zienswijze in te
dienen. Via bijgaande brief het besluit mee te delen aan het
dagelijks bestuur van de GGD IJsselland en via bijgaande
memo de raad in kennis te stellen.
2. De Bestuursrapportage voorjaar 2022 en de Jaarstukken
2021 ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen;
3. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2023 mee te
nemen in de programmabegroting 2023 van de gemeente.

Sociaal Domein

5.

De kadernota 2023 inclusief begroting van de Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJIJsselland) is toegezonden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen op de begroting. De gemeenteraad heeft ten aanzien
van het indienen van een eventuele zienswijze in de Beleidsnota Verbonden
partijen besloten om de bevoegdheid hiertoe bij het college neer te leggen. In
dit collegevoorstel zal u worden voorgesteld om kennis te nemen van de
kadernota inclusief begroting 2023 en om hierop geen zienswijze in te dienen.
Tevens biedt het RSJ-IJsselland het Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening aan.
(39833 - 2022)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernota 2023 inclusief begroting
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.
2. Op de ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen
en dit besluit aan het bestuur van het RSJ-IJsselland te
communiceren middels bijgevoegde uitgaande brief.
3. De gemeenteraad te informeren over dit besluit middels
bijgevoegde memo.
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4.
5.

De bijdrage voor 2023 van € 101.942 op te nemen in de
programmabegroting 2023.
Kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

Bedrijfsvoering

6.

Op 19 mei 2022 staat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van
het Sportbedrijf Raalte (SBR) gepland. Belangrijkste onderwerp op de agenda
van deze vergadering betreft de jaarrekening 2021. Net als in 2020 was de
impact van de coronacrisis in 2021 groot. Grote gedeelten van het jaar was het
Sportbedrijf (gedeeltelijk) gesloten, wat niet alleen van grote invloed is geweest
op de uitvoering van de gemeentelijke opdracht op sportgebied, maar zeker
ook op financieel gebied. Desondanks heeft het SBR in 2021 een financieel
positief resultaat gerealiseerd van € 79.171. Dit is echter een boekhoudkundig
resultaat, wat grotendeels verklaard wordt door de SPUK IJZ uitkeringen over
2020 en (1e halfjaar van) 2021. Zonder deze (voorlopig) toegekende SPUK IJZ
uitkeringen bedraagt het genormaliseerd nettoresultaat over 2021 namelijk
-€ 515.169.
(39419 - 2022)

Het college besluit het college neemt kennis van de jaarrekening
2021 van Sportbedrijf Raalte.

Samenleving

7.

In 2021 is er een onderzoek gestart naar de verschillende scenario’s met
betrekking tot de huisvuilinzameling met als doel om te kijken hoe we de
inzameling betaalbaar houden en de hoeveelheid restafval kunnen
verminderen. Naast dit scenario-onderzoek is er een bewonersonderzoek
gehouden en zullen we recente sorteeranalyse ontvangen. De verkregen
gegevens gaan we naast elkaar leggen om tot een advies te komen.
Om de raad te informeren is er een informatienotitie opgesteld over de
voortgang.
(41759 - 2022)

Het college besluit de bijgevoegde informatienotitie aan de raad
over de stand van zaken traject optimaliseren van de
huisvuilinzameling vast te stellen.
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Bedrijfsvoering

8.

Zoals gebruikelijk stelt uw college de richtlijnen voor de begroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026 vast. In deze richtlijnen wordt aangegeven hoe om
te gaan met aanvragen nieuw beleid. Ook is een aantal technische
uitgangspunten (o.a. loon- en prijsontwikkelingen, rentetarieven, aantal
verblijfsobjecten en aantal inwoners e.d.) vastgelegd op basis waarvan de
budgetten voor het komende begrotingsjaar worden geraamd
(43464 - 2022)
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Het college besluit:
1. De richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2023 en
de meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen;
2. Bij aanvragen nieuw beleid voor de begroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026 terughoudendheid in acht te
nemen.
3. De raad te informeren over de begrotingsrichtlijnen 20232026
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