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VOORSTEL 
 
Het AB besluit: 

A.  Tweede bestuursrapportage 2020 
1. Kennis nemen van de inhoud van tweede bestuursrapportage 2020. 
2. Kredieten afsluiten conform de bijgaande opgave. 
3. Kennis nemen van de gereed gemelde kredieten. 

 
 B. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 

4. Kennis nemen van de aankondiging dat de begrotingsbrief 2022 een voorstel zal bevatten om 
te komen tot een integrale afweging van nieuw beleid met financiële consequenties. 

5. De actualisatie van het financieel kader 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vaststellen. 
6. Kennis nemen van de geactualiseerde ombuigingstaakstelling uit de begrotingsbrief 2021 en 

instemmen met de voorgestelde invulling hiervan voor het jaar 2021.  
7. Instemmen met het opnemen van een stelpost in de begroting voor de te realiseren 

ombuigingen in de jaren 2022-2024, met de afspraak dat voor de invulling hiervan in de 
begrotingsbrief 2022 voorstellen zullen volgen. 

8. De begroting 2021 vaststellen; incl. de daarin gehanteerde tarieven en een inzet van de 
egalisatiereserve watersysteem van € 3,8 mln. en de egalisatiereserve waterketen van 
€ 1,5 mln. (conform het scenario waarin door inzet van de egalisatiereserves tariefstijgingen 
worden afgevlakt). 

9. Een bijgestelde renteprognose hanteren van 1,1% in 2021, 1,4% in 2022, 1,8% in 2023 en 2,2% 
in 2024 en deze reeks jaarlijks actualiseren.  

10. De kosten van het programma Maatschappij en organisatie op basis van de verhouding van de 
kosten per taak verdelen; watersysteemheffing 62,9% en zuiveringsbeheer 37,1%. 

11. De mijlpalenlijst van de geplande start en ingebruikname projecten in 2021 vaststellen. 
12. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022 vaststellen. 

 

De toevoeging t.o.v. het oorspronkelijk geagendeerde voorstel is vetgedrukt. De overige elementen 
van het voorstel en de toelichting zijn ongewijzigd. 


