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Raadsbesluit Steenwijkerland

Steenwijk, 8 november 2022

Nummer: 2022-RAAD-00041

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van04-1,0-2022, nummer 2022-RAAD-00041;

besluit met inachtneming van onderstaande 3 amendementen (bijbesluitpunt 9)

1. In te stemmen met de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2023-2026 zoals

opgenomen in hoofdstuk 3.2.

2. De tarieven voor gemeentelijke belastingen en rechten vast te stellen overeenkomstig

onderstaande voorstellen:

a. de onroerende-zaakbelastingen in2023 te verhogen met 0,8% ten opzichte van2022;

b. de afvalstoffenheffing in2023 met 0,87o te verhogen ten opzichte van2022 en het

dekkingspercentage voor 2023 te bepalen op 76,9"/", waarbij het dividend van de ROVA vanaf
2023 onderdeel is van de gesloten huishouding afval;

c. de rioolheffing in 2023 met 0,8% verhogen ten opzichte van2022 en het dekkingspercentage

voor 2023 te bepalen op 78,1"/";

d. de lijkbezorgingsrechten in 2023 met 0,8% te verhogen ten opzichte van2022 en het

dekkingspercentage voor 2023 te bepalen op 75,3"/o.

3. Een krediet van € L0.520.000 beschikbaar te stellen voor het bestedingsplan2023-2026 zoals

opgenomen in hoofdstuk 3.4.

4. Een krediet van€2.456.840 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan riolering 2023 zoals

opgenomen in paragraaf 4.1.8.

5. Een krediet van € 765.500 beschikbaar te stellen voor de in bijlage 1 vermelde aanschaf/vervanging

van bedrijfsmiddelen in 2023.

6. Op basis van de'Meerjaren Begroting Grondexploitaties 2022 e.v.':

a. de grondexploitaties voor woningbouwprojecten en bedrijventerreinen die onderhanden

zijn gewijzígd vast te stellen;

b. het college te machtigery indien de markt- en economische omstandigheden daartoe

aanleiding geven, tegen andere grondprijzen te verkopen dan opgenomen in de

desbetreffende grondexploitaties onder de voorwaarde van een blijvend minimaal sluitende
grondexploitatie.
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7. Een bedrag van € 1.398.000 te storten in de'Algemene reserve vaste buffer' en dit bedrag ten laste

te brengen van de'Algemene reserve vrij besteedbaar'.

8. De bedrijfsreserve met ingang van L januarí2023 op te heffen.

9. De bestuursprogramma's vast te stellery met inachtneming van onderstaande 2 aanvullingen en

wijziging.

Aanvullingen:
Hoofdstuk 2.7 Bestuursprogramma Samenredzaam, aanvullen met:

¡ Doel: Actieprogramma vitale ouderen
Beoogd resultaat: Ontwikkelen van een actieprogramma vitale ouderery waarbij
maatschappelijke partners en ouderen samen deze vormgeven.
Actie 2023: Een plan van aanpak maken om te komen tot een actieprogramma vitale ouderen,
zodatbij de PPN van2024 (vergadering van juli 2023) financiële middelen aangevraagd

kunnen worden. Dit actieprogramma behelst o.a alle domeinen van Positieve Gezondheid.

Hoofdstuk 2.11 Bestuursprogramma Financien en Dienstverlening, de opsomming van acties

betref fende dienstverlen ing in 2023 aanvullen met:
¡ Onderzoeken klanttevredenheid dienstverlening vergunningverlening/ruimtelijke ordening.

Wijziging:
Hoofdstuk 2.7 Bestuursprogramma Samenredzaam, uitvoering van de plannen vanuit het sport- en

beweegakkoord:

Het harmoniseren van de tegemoetkoming voor jeugdsport- en volwassenenfonds bij
deelname aan activiteiten tot een bedrag van225 euro. En dit te dekken uit het saldo

programma begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 en 8 november 2022,

De raad voornoemd,

griffier, zltter,
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