B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 16 juni 2022
Week: 24

Nr. 22-0151781

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
PUBLICATIEDATUM 16 JUNI 2022
Volgnr

21-499

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Vaststelling besluiten-

Concept besluitenlijst B&W 7 juni 2022 ongewij- 14 juni 2022

lijst

zigd vast te stellen.

Verlening opdracht
accountant jaarreke-

1.

ning 2021 SKT BV

In te stemmen met de opdrachtverlening
tot onderzoek van de jaarrekening 2021

Datum besluit

7 december
2021

van SKT aan de accountants van Grant
Thornton.
Besluit burgemeester:
1.

Het bijgevoegde besluit buiten vergadering namens de aandeelhouder te ondertekenen.

Toelichting:
Het Sociaal Kernteam (SKT) is wettelijk verplicht de jaarrekening te laten controleren door
een accountant op grond van het aantal personeelsleden (>50 FTE). De gemeente is als aandeelhouder van het SKT de partij die de opdracht hiervoor verstrekt.
22-170

1e actualisatie 2022

In te stemmen met het voorstel om de raad voor 10 juni 2022
te stellen om:
1a. De 1e Actualisatie 2022 met een voordelig saldo van € 1,606 mln. vast te stellen.
1b. De in de 1e Actualisatie opgenomen reservemutaties, per saldo € 10,989 mln.
(voordelig) vast te stellen.
1c. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging met nummer 22022 vast te stellen.
2. Het voordelig resultaat van deze 1 e Actualisatie van € 1,606 miljoen onder te brengen in het voorlopig rekeningresultaat 2022.
3. Diverse investeringskredieten bij te stellen overeenkomstig hoofdstuk 5 van deze 1 e
Actualisatie (verhoging v an de uitgaven ad €
972.500).
Toelichting:
In deze 1e Actualisatie vindt de eerste bijstelling
plaats van het begrotingsjaar 2022. Conform de
vastgestelde P&C cyclus wordt in de 1 e Actualisatie gerapporteerd over afwijkingen op de begroting 2022. Het is geen voortgangsrapportage,
maar een afwijkingenrapportage. Door tussentijdse informatievoorziening over de inhoudelijke
en financiële afwijkingen ten opzichte van de
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begroting 2022, wordt de gemeenteraad in staat
gesteld om bij te sturen. De 1 e Actualisatie sluit
met een voordeel van circa € 1,606 miljoen.
Aanwijzen Ambtenaar
Burgerlijke Stand

1.

Twee medewerkers aan te wijzen tot
ambtenaar burgerlijke stand.

14 juni 2022

Toelichting:
Om de aan hen opgedragen taken goed en zelfstandig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk
dat het college medewerkers aanwijst als ambtenaar burgerlijke stand. Het gaat bijvoorbeeld
om het ondertekenen van afschriften burgerlijke
stand en het opmaken van akten van overlijden.
De aanwijzing tot ambtenaar burgerlijke stand
geldt voor de periode dat de medewerkers werkzaamheden voor de gemeente Westland uitvoeren.
Garantiestelling VV
Maasdijk

1.

Een gemeentelijke garantiestelling te
verlenen aan VV Maasdijk van maximaal

14 juni 2022

€ 67.500 met een looptijd van 15 jaar ten
behoeve van de modernisering van kan2.

tine, toiletten en keuken.
Aan deze garantiestelling de opschortende voorwaarde te verbinden dat dient
te worden voldaan aan de opschortende
voorwaarden van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) zoals vastgelegd in

3.

de brief van 20 januari 2022.
Aan deze garantiestelling de opschortende voorwaarde te verbinden dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals
vastgelegd in de Beleidsregels garanties
en borgstellingen gemeente Westland.

Toelichting:
VV Maasdijk is van plan de kantine, toiletten en
keuken te renoveren. De renovatie wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit eigen middelen en
een bijdrage van de supportersvereniging.
Daarnaast wordt een bancaire lening afgesloten
van € 130.000. Door VV Maasdijk is verzocht om
een gemeentelijke garantiestelling van € 67.500
voor een periode van 15 jaar. Voor de andere
helft van de lening staat de Stichting Waarborgfonds Sport garant.
Beantwoording raadsvragen (artikel 4 2)

•

Beantwoording artikel 42 vragen fractie
WV inzicht gemeentepagina’s Het Hele
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Westland
Beantwoording artikel 42 vragen fractie
VVD impulsaanpak winkelgebieden Monster
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