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Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en
voorzieningen als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen
2021.

2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2020 ad
€ 914.105 als dekkingsmiddel deze perspectiefnota 2021.
2. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.46) een bedrag aan
eenmalige middelen ad € 78.173. Na de berekening van de structurele effecten
resteert in 2021 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 307.378
(zie blz.48). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2021 uit
op -/- € 229.205 ( eenmalig € 78.173, structureel -/- 307.378).
3. De ramingen van de dienst 2021 inclusief de mutaties in de reserves wijzigen
conform de overzichten op de pagina’s 27 en 45 t/m 48. Daartoe wordt de 3e
begrotingswijziging 2021 vastgesteld.
4. Instemmen met een aanvullend krediet ter hoogte van € 380.000 voor de
centrumvisie Horssen.
6. De jaarschijf riolering 2021 ophogen met € 58.800 voor het aanpassen van de
riooloverstorten in Deest.
5. Akkoord gaan met het verhogen van het bestaande krediet voor het dorpshart Deest
van € 150.000 naar € 250.000.
8. Een krediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar stellen voor het aanpassen van
de gemeentewerf.
9. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 87.450 ten behoeven van het
veilig inrichten van de Vriezeweg, en € 100.000 van het beschikbaar krediet Rondweg
Deest in te zetten voor project Vriezeweg.
6. Instemmen met het aanpassen van de openbare verlichting en de hiervoor
genoemde kredieten in de komende 10 jaar ter hoogte van € 694.000 te accorderen
en deze te verwerken in de begroting 2021 en verder.
11. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW
ter beschikking te stellen aan de WDW.
12. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de formatie
waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.

Besluit (Aangenomen)
de Gemeenteraad besluit:

1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en
voorzieningen als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen
2021.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2020 ad
€ 914.105 als dekkingsmiddel deze perspectiefnota 2021.

2. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.46) een bedrag aan
eenmalige middelen ad € 78.173. Na de berekening van de structurele effecten
resteert in 2021 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 307.378
(zie blz.48). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2021 uit
op -/- € 229.205 ( eenmalig € 78.173, structureel -/- 307.378).
3. De ramingen van de dienst 2021 inclusief de mutaties in de reserves wijzigen
conform de overzichten op de pagina’s 27 en 45 t/m 48. Daartoe wordt de 3e
begrotingswijziging 2021 vastgesteld.
4. Instemmen met een aanvullend krediet ter hoogte van € 380.000 voor de
centrumvisie Horssen.
6. De jaarschijf riolering 2021 ophogen met € 58.800 voor het aanpassen van de
riooloverstorten in Deest.
5. Akkoord gaan met het verhogen van het bestaande krediet voor het dorpshart Deest
van € 150.000 naar € 250.000.
8. Een krediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar stellen voor het aanpassen van
de gemeentewerf.
9. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 87.450 ten behoeven van het
veilig inrichten van de Vriezeweg, en € 100.000 van het beschikbaar krediet Rondweg
Deest in te zetten voor project Vriezeweg.
6. Instemmen met het aanpassen van de openbare verlichting en de hiervoor
genoemde kredieten in de komende 10 jaar ter hoogte van € 694.000 te accorderen
en deze te verwerken in de begroting 2021 en verder.
11. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW
ter beschikking te stellen aan de WDW.
12. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de formatie
waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.

