
Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 14-01-2020 week 03 

VASTGESTELD 

1 

 

Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P Beemster 

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0000315 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 07-01-2020 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 07-01-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0000297 SECR 

Omschrijving: Memo tbv commissie BZV nav toezegging bij begrotingsbehandeling 

 

Inhoud:  

Bij de behandeling van de begroting 2020 is door het college bij monde van de 

portefeuillehouder P&O toegezegd in de betreffende commissie van januari 2020 inzichtelijk te 

maken welke structurele uitgaven (personele bezetting) van de twee posten 

“organisatieonderzoek rapport Berenschot stelpost opgenomen voor maximum variant” en het 

“collegebesluit van 21 augustus 2019: advies n.a.v. rapport Berenschot” noodzakelijk zijn 

vanaf 1 januari 2020. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de conclusie van de memo 

2. Deze memo agenderen voor de commissie BZV 

 

Argumenten:  

1 en 2.  Te voldoen aan de toezegging  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0000027 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Verleende Omgevingsvergunningen, sloopmeldingen en gebruiksmeldingen 4de kwartaal 2019 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Verleende omgevingsvergunningen 4e kwartaal 2019 gemeente Opmeer. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 19.0016235 RB 

Omschrijving: Convenant toewijzing appartementen Weidehof Spanbroek 

 

Inhoud:  

Woningcorporatie De Woonschakel Westfriesland bouwt 62 appartementen aan de Weidehof in 

Spanbroek. Het gaat om 26 zelfstandige sociale huurwoningen en 36 niet-zelfstandige 

huurwoningen. Deze 26 zelfstandige huurwoningen worden naar verwachting april 2020 

verhuurd. De 36 niet-zelfstandige woningen worden naar verwachting in juni 2020 betrokken. 

Voor de toewijzing van deze 26 zelfstandige huurappartementen is een convenant opgesteld 

tussen De Woonschakel, zorgorganisatie Wilgaerden en de gemeente Opmeer. 

 

Besluit:  

1. akkoord te gaan met convenant toewijzing appartementen Weidehof 

2. de burgemeester te mandateren voor ondertekening van het convenant toewijzing 

appartemeten Weidehof 

 

Argumenten:  

1.1 het convenant een nadere invulling van de exploitatieovereenkomst van 31 oktober 2017 

is. 

1.2 het voldoet aan beleidsuitgangspunten uit de lokale Woonvisie 2018 en het beleid tot 

langer zelfstandig blijven wonen. 

2.1 zodat de burgemeester tekeningsbevoegd is. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0015980 PZI 

Omschrijving: Kadernota 2021 en beleidsplan 2020-2023 GR Westfries Archief 

Inhoud:  

Conform artikel 31 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen is van het Westfries 

Archief op 13 december 2019 de kadernota 2021 ontvangen. Tevens is het beleidsplan 2020-

2023 toegezonden. De gemeenteraad wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om op beide 

beleidsstukken voor 1 maart 2019 een zienswijze in te dienen. 

In de kadernota worden kort de doelstellingen voor 2021 uiteengezet met daarbij de financiële 

kengetallen en meerjarenraming als bijlagen. Het beleidsplan 2020-2023 trekt de ingeslagen 

paden van het vorige beleidsplan door. 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen om in te stemmen met een negatieve zienswijze middels bijgevoegd 

concept raadsvoorstel. 

2. De raad voor te stellen het Westfries Archief op te dragen om in de conceptbegroting 2021 

rekening te houden met de wens tot verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%, inclusief 

een toelichting op de door het Westfries Archief gemaakte keuzen en gevolgen daarvan, 

waarbij de niet-wettelijke taken de zoekrichting zijn voor deze verlaging. 
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Argumenten:  

De raad heeft zich bij de vaststelling van de begroting 2020 en de meerjarenraming 

uitgesproken over de deelnemersbijdrage aan de GR-en. Opmeer zag zich geconfronteerd met 

een omvangrijke ombuigingstaakstelling. De invulling van de ombuigingstaakstelling raakt de 

gehele begroting en hiermee is het onvermijdelijk dat, naast een aanzienlijke ombuiging op de 

eigen uitgaven, ook gekeken wordt naar de bijdragen aan GR’en. De raad heeft besloten om 

5% te willen ombuigen op de deelnemersbijdrage aan de GR-en. De raad acht dit een 

verantwoorde opgave.  

De gemeente Opmeer heeft bij de gemeentelijke meerjarenraming 2020-2023 een 

taakstellende bezuiniging op de deelnemersbijdrage opgenomen van 5% vanaf 2021. 

In de kadernota 2021 van het Westfries Archief is geen rekening gehouden met de wens tot 

verlaging van de deelnemersbijdrage van 5%. Van het Westfries Archief wordt verwacht dat 

dit in de begroting wordt verwerkt, inclusief een toelichting op de gemaakte keuzen en de 

gevolgen daarvan. Het is aan de GR om deze ombuiging nader te duiden / invulling aan te 

geven. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 20.0000092 RO 

Omschrijving: Kadernota 2021 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland 

 

Inhoud:  

De Kadernota 2021 is aangeboden door de gemeenschappelijke regeling Centraal 

Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (verder aangeduid als CAW). In de kadernota wordt 

vooruitgeblikt op de ontwikkelingen die gaan spelen in 2021 met de daarbij behorende 

financiële vertaling. 

 

Besluit:  

De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (kenmerk 20.0000100) en bijbehorend 

raadsbesluit te adviseren  

a. in te stemmen met de inhoudelijke koers van de kadernota 2021 van het CAW; 

b. een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2021, aangezien in de kadernota niet 

wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging en hiermee verlaging van de 

deelnemersbijdrage met 5%. Waarbij de niet-wettelijke taken de zoekrichting zijn van de 

taakstellende ombuiging. 

Argumenten:  

1.1. In de Kadernota 2021 zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de 

Programmabegroting 2021 en meerjarenperspectief 2021-2024 opgenomen. 

1.2. De Kadernota vormt een belangrijk document in de jaarlijkse beleids- en budgetcyclus 

van het CAW. 

1.3. De gemeente Opmeer heeft bij de gemeentelijke meerjarenraming 2020-2023 een 

taakstellende bezuiniging op de deelnemersbijdrage opgenomen van 5% vanaf 2021. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0000069 RO 

Omschrijving: Kadernota 2021 Omgevingsdienst NHN 

 

Inhoud:  

De kadernota 2021 is aangeboden door de Omgevingsdienst NHN als startsein van de 

begroting 2021. In de kadernota staan de verwachte ontwikkelingen voor 2021 met de daarbij 

behorende financiële achtergrondinformatie. 

 

Besluit:  

De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (kenmerk 20.0000104) en bijbehorend 

raadsbesluit te adviseren  

a. in te stemmen met de inhoudelijke koers van de kadernota 2021 van de Omgevingdienst 

NHN; 

b. een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2021 van de Omgevingdienst NHN, 

aangezien in de kadernota niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging en hiermee 

verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%. De niet-wettelijke taken zijn de zoekrichting 

voor deze taakstellende ombuiging. 

 

Argumenten:  

1.1. In de Kadernota 2021 zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de 

Programmabegroting 2021 en meerjarenperspectief 2021-2024 opgenomen. 

1.2. De Kadernota vormt een belangrijk document in de jaarlijkse beleids- en budgetcyclus 

van de Omgevingsdienst NHN. 

1.3. De gemeente Opmeer heeft bij de gemeentelijke meerjarenraming 2020-2023 een 

taakstellende bezuiniging op de deelnemersbijdrage opgenomen van 5% vanaf 2021. 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 19.0015558 ZW 

Omschrijving: Overdracht participatiebudget 2021 aan WerkSaam 

 

Inhoud:  

WerkSaam Westfriesland stelt jaarlijks de begroting vast. Om dit te kunnen doen dienen de 

gemeenten ieder jaar voor 15 maart duidelijkheid te geven over de hoogte van het 

participatiebudget dat zij aan WerkSaam overdragen. 
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Besluit:  

1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit waarin wordt voorgesteld om:  

a. Voor het jaar 2021 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene uitkering:  

- Het budget WSW à € 347.317,- geheel over te dragen aan WerkSaam Westfriesland. 

- Van de budgetten klassiek WWB à € 58.008,-, nieuw Wajong  à € 37.827,- en nieuw 

begeleiding à € 54.725,- (in totaal 90% à € 135.504,-) over te dragen aan WerkSaam 

Westfriesland en 10% à € 15.056,-  te reserveren voor specifieke activiteiten uitgevoerd in en 

door de gemeente ( ‘couleur locale’ ). 

b. Het college te mandateren voor de uitvoering en de besteding van de 10% die bij de 

gemeente blijft. 

c. Het college mandateren om na publicatie van de meicirculaire de bovengenoemde 

budgetten hierop aan te passen. 

d. WerkSaam met bijgevoegde definitieve kaderbrief 2021 te informeren over het besluit van 

de gemeenteraad. 

 

Argumenten:  

1a. WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatiebeleid en de 

overdracht  van dit budget is een bevoegdheid van de gemeenteraad.  

1b. Dit houdt de uitvoering van couleur locale zo efficiënt mogelijk.  

1c/d. WerkSaam heeft zekerheid over het besluit van de gemeenteraad. 

 

Volgnr:  009  Poststuk: 19.0016139 ZW 

Omschrijving: Zienswijze kadernota 2021 WerkSaam Westfriesland 

 

Inhoud:  

Op 12 december 2019 heeft WerkSaam Westfriesland haar kadernota 2021 aangeboden. Deze 

is opgesteld conform het format van de regietafel. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid 

gesteld uiterlijk 20 februari 2020 een oordeel te geven over het financiële en beleidsmatig 

perspectief van WerkSaam. De uitkomsten van de zienswijzen worden door WerkSaam 

verwerkt in de begroting 2021.   

In de kadernota 2021 kondigt WerkSaam aan dat zij een extra bijdrage gaat vragen aan de 

westfriese gemeenten. 
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Besluit:  

1. De raad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2021 

WerkSaam.  

2. De raad voor te stellen WerkSaam op te dragen om bij de conceptbegroting 2021 invulling 

te geven aan de wens tot verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%, inclusief een 

toelichting op de door Werksaam gemaakte keuzen en gevolgen daarvan. Waarbij de niet-

wettelijke taken de zoekrichting zijn voor deze verlaging. 

3. De raad voor te stellen om WerkSaam te verzoeken een uitgebreider onderzoek (financieel 

en beleidsmatig) uit te voeren in samenwerking met de gemeenten naar de centrale uitvoering 

van taken.  

4. De raad voor te stellen om Werksaam te verzoeken de ontwikkelingen inzake de 

kostenverhogende effecten van de WAB zodra deze inzichtelijk zijn, te delen met de 

gemeenten. 

Argumenten:  

1.1 De Kadernota voldoet niet aan het verzoek van de gemeente Opmeer om 5% te 

bezuinigen en de deelnemersbijdrage te verlagen. 

2.1 WerkSaam houdt in haar kadernota onvoldoende rekening met de wens van de gemeente 

Opmeer voor een verlaging van de deelnemersbijdrage. 

3.1 De mogelijkheden om te besparen zijn onvoldoende duidelijk en niet uitgewerkt in de 

kadernota. 

4.1 De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft mogelijk een nadelig effect op de bijdrage van 

de gemeente. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0000093 ZW 

Omschrijving: Zienswijze Kadernota 2021 Recreatieschap Westfriesland 

Inhoud:  

Op 13 december 2019 heeft Recreatieschap Westfriesland haar kadernota 2021 aangeboden. 

Deze is opgesteld conform het format van de regietafel. De gemeenteraad wordt in de 

gelegenheid gesteld uiterlijk 1 maart 2020 een zienswijze in te dienen op de kadernota. Het 

algemeen bestuur zal vervolgens een besluit nemen over deze zienswijzen en op basis 

daarvan zal de begroting 2021 worden opgesteld. 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven over de kadernota 2021 

Recreatieschap Westfriesland.  

2. De raad voor te stellen Recreatieschap Westfriesland op te dragen om bij de 

conceptbegroting 2021 invulling te geven aan de wens tot verlaging van de 

deelnemersbijdrage met 5%, inclusief een toelichting op de door het recreatieschap gemaakte 

keuzen en gevolgen daarvan, waarbij de niet-wettelijke taken de zoekrichting zijn voor deze 

verlaging. 
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Argumenten:  

1.1 De Kadernota voldoet niet aan het verzoek van de gemeente Opmeer om 5% te 

bezuinigen en haar deelnemersbijdrage te verlagen 

2.1 Recreatieschap Westfriesland houdt in haar kadernota onvoldoende rekening met de wens 

van de gemeente Opmeer voor een verlaging van de deelnemersbijdrage 

2.2 De mogelijkheden om te besparen zijn onvoldoende duidelijk en niet uitgewerkt in de 

kadernota 

 

Volgnr:  011  Poststuk: 19.0016018 ZW 

Omschrijving: Zienswijze Kadernota 2021 GGD Hollands Noorden 

 

Inhoud:  

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 16 

december 2019 de kadernota 2021 toegezonden, met het verzoek aan de raad om een 

zienswijze te geven. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de kadernota 

2021 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD op 11 maart 2020.  

 

In de kadernota worden de belangrijkste inhoudelijke punten (per jaar en voor meerdere 

jaren), inclusief de financiële consequenties, vastgelegd. De kadernota vormt de basis voor de 

begroting 2021. De procedure is gebaseerd op het informatieprotocol gemeenschappelijke 

regelingen, bedoeld om de raden meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen te 

geven voorafgaand aan de begroting. 

 

Besluit:  

1. De raad te adviseren een negatieve zienswijze af te geven over de kadernota 2021 GGD; 

2. De raad voor te stellen de GGD op te dragen om bij de conceptbegroting 2021 invulling te 

geven aan de wens tot verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%, inclusief een toelichting 

op de door de GGD gemaakte keuzen en gevolgen daarvan, waarbij de niet-wettelijke taken 

de zoekrichting zijn voor de verlaging. 

 

Argumenten:  

1.1 De kadernota voldoet niet aan het verzoek van de gemeente Opmeer om 5% te 

bezuinigen en de deelnemersbijdrage te verlagen;  

2.1 De GGD houdt in haar kadernota onvoldoende rekening met de wens van de gemeente 

Opmeer voor een verlaging van de deelnemersbijdrage;  

2.2 De mogelijkheden om te besparen zijn onvoldoende duidelijk en niet uitgewerkt in de 

kadernota. 
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Volgnr:  012 Poststuk: 20.0000215 RO 

Omschrijving: Kadernota 2021 en beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord 

 

Inhoud:  

In het beleidsplan 2020-2023 staan de hoofddoelen van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord, deze zijn niet gewijzigd. Wel zijn er een aantal toekomstige 

veranderingen/ontwikkelingen meegenomen waarop is geanticipeerd.  

De kadernota 2021 is aangeboden door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als startsein 

van de begroting 2021. In de kadernota staan de verwachte ontwikkelingen voor 2021 t/m 

2024 met de daarbij behorende financiële achtergrondinformatie. 

 

Besluit:  

De gemeenteraad conform raadsvoorstel (kenmerk 20.0000451) en bijbehorend raadsbesluit 

te adviseren: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de thema’s en ambities die in het beleidsplan 2020-

2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn gesteld. 

2. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op te dragen om bij de conceptbegroting 

kadernota 2021 invulling te geven aan de wens tot verlaging van de deelnemersbijdrage met 

5%, inclusief een toelichting op de door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gemaakte 

keuzen en gevolgen daarvan. Waarbij de niet-wettelijke taken de zoekrichting zijn voor de 

verlaging. 

 

Argumenten: 

• Het algemeen bestuur stelt de kadernota vast. Binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen naar de gemeenteraad wordt 

verzonden.  

• In de Kadernota 2021 zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de 

Programmabegroting 2021 en meerjarenperspectief 2021-2024 opgenomen. 

• De gemeente Opmeer heeft bij de gemeentelijke meerjarenraming 2020-2023 een 

taakstellende bezuiniging op de deelnemersbijdrage opgenomen van 5% vanaf 2021. 
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Volgnr:  013  Poststuk: 19.0016037 I&G 

Omschrijving: Voorstel tot het afgeven van een zienswijze over de Kaderbrief 2021 van GR 

Shared Service Center DeSom 

 

Inhoud:  

Op 16 december 2019 heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Shared Service 

Center DeSom plaats gevonden. Naar aanleiding van de besluitvorming dient het SSC DeSom 

de kaderbrief 2021  bij de gemeenteraden in om de zienswijze van de raden te vernemen. 

In deze kaderbrief zijn de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 

opgenomen. 

De kaderbrief 2021 signaleert dat een aantal ontwikkelingen genoemd in de vorige kaderbrief 

nog steeds actueel zijn en meerjarig doorlopen. Voor deze ontwikkelingen is geen budget 

opgenomen. 

De kaderbrief 2021 is beleidsarm en focust zicht met name op doorontwikkeling van staand 

beleid. 

 

Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven en in te stemmen 

met bijgevoegd concept raadsvoorstel en besluit. 

 

Argumenten:  

De gemeente heeft een positieve grondhouding inzake ongewijzigd (beleidsarm) beleid bij de 

kadernota van de GR, maar wij zien ons genoodzaakt om een negatieve zienswijze af te geven 

omdat in de kadernota niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging en hiermee 

verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%.  

Graag ziet de gemeente Opmeer dat bij de aanbieding van de conceptbegroting van de GR 

rekening is gehouden met de wens tot verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%.  Het is 

aan de GR om deze ombuiging nader te duiden / invulling aan te geven. 

 

Volgnr:  014  Poststuk: 19.0016321 FIN 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Managementletter 2019 
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Besluit:  

Kennisnemen van  

De accountant komt tweemaal per jaar controleren. In het najaar (november) de interim 

controle en in het voorjaar (april) de jaarrekeningcontrole. De interim controle is primair 

gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de daarin 

opgenomen maatregelen van interne controle. In de managementletter geeft de accountant 

haar bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de interim controle. Deze bevindingen 

en aanbevelingen zijn voor het college constructieve aanwijzingen voor het verbeteren van de 

beheersing van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de jaarrekening. De interim controle 

heeft ook als doel om de aandachtspunten voor de jaarrekening 2019 te signaleren en deze 

onder de aandacht te brengen. 

 

Volgnr:  015  Poststuk: 19.0015759 JZ 

Omschrijving: Een klacht 

 

Inhoud:  

Op 6 december 2019 is een klacht ontvangen over een gestelde onrechtmatige 

informatieverstrekking door een ambtenaar van de gemeente. 

 

Besluit:  

de klacht van 6 december 2019 ongegrond te verklaren. 

 

Argumenten:  

De informatieverstrekking was niet onrechtmatig, want 

1. de informatie was niet vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt; 

2. de vertrouwelijkheid had ook niet ambtshalve redelijkerwijs vermoed moeten worden, gelet 

op de volgende omstandigheden:  

- De partij die de informatie aan de gemeente verstrekt heeft, is een professionele partij; 

- De dag voorafgaand aan de verstrekking, is het officiële wijzigingsverzoek (van het 

bestemmingsplan) door de gemeente ontvangen; 

- Ruimtelijke ordeningsprocedures (zoals het wijzigingsverzoek) vinden in het openbaar 

plaats; 

- De partij die de informatie ontving, was reeds op de hoogte; 

- Er was een afspraak om partijen tot elkaar te brengen. 

3. het belang van openbaarheid weegt zwaarder dan het belang om onevenredige benadeling 

te voorkomen, omdat er geen onevenredige benadeling aan de orde is. 
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Volgnr:  016  Poststuk: 20.0000136 JZ 

Omschrijving: Vergadering portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken op 15 

januari 2020 

 

Inhoud:  

Op 15 januari a.s. vergaderen de portefeuillehouders Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). 

Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de genoemde 

beleidsvelden behandeld. 

 

Besluit:  

1.1 Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 15 januari 

2020; 

1.4 Zonder opmerkingen in te stemmen met het conceptverslag en de openbare afsprakenlijst 

van 13 november 2019; 

 

Argumenten:  

Hieronder worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt, waar nodig, een advies 

gegeven over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer. 

 

Volgnr:  017  Poststuk: 20.0000067 FIN 

Omschrijving: Onderzoek reserves 

 

Inhoud:  

Het college heeft de raad de toezegging gedaan om de reserves door middel van een 

onderzoek te laten doorlichten. Het doel is om inzicht te verkrijgen bij welke reserves er 

financiële ruimte aanwezig is. 

 

Besluit:  

De raad voorstellen om akkoord te gaan met het procesvoorstel voor instellen van onderzoek 

naar de navolgende reserves die daarvoor in aanmerking komen: 

• Reserve Onvoorziene ontwikkelingen 

• Reserve Bovenwijkse voorzieningen 

• Reserve vervanging gymnastiekmaterialen 

• Reserve Speelvoorzieningen 

• Reserve Onderhoud wegen 

• Reserve Bruggen 

• Reserve Baggerwerkplan 

• Reserve Woningbedrijf 

• Reserve Grondexploitatie 
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Argumenten:  

• Het is belangrijk om de omvang van de reserves periodiek te actualiseren zodat de raad 

inzicht heeft hoeveel middelen er werkelijk benodigd zijn voor de verschillende reserves. 

• Inzicht te verkrijgen omtrent de eventuele ruimte die in de reserves gecreëerd kan worden.  

• De inzet of vrijval van reserves geeft mogelijkheden om bepaalde andere beleidsdoelen te 

realiseren. 

 

 


