
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 23 mei 2017 

 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16-05-2017; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 16-05-2017 worden vastgesteld. 
2. Het verslag d.d. 23 mei 2017 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Voteren ICT kredieten 2017 
 
Extern bericht: 
Voor de financiering van ICT projecten zijn de in het investeringsplan 2015-2020 kredieten opgenomen. Het 
college van burgemeester en wethouders stelt met dit besluit de noodzakelijke middelen beschikbaar. Het gaat 
hierbij om investeringen waarvan de lasten al zijn opgenomen in de begroting 2017. 
 
Besluit: 
De onderstaande kredieten, die in het investeringsprogramma 2015-2020 zijn opgenomen, te voteren voor de 
financiering van ICT-projecten. 
-      ICT werkplek 2017       EURO 75.000,- 
-      ICT randapparatuur 2017    EURO  15.000,- 
-      ICT software 2017       EURO 400.000,- 
2. De einddatum van de kredieten vast te stellen op 31-3-2018. 
3. Bijgevoegde administratieve begrotingswijziging hiervoor vast te stellen. De kapitaallasten zijn reeds 
opgenomen in de begroting 2017. 
 

Onderwerp: 
Uitvoering motie onderzoek verlagen of afschaffen leges en precariobelasting 
 
Extern bericht: 
Bij de behandeling van de Kadernota 2017 is een motie aangenomen om te onderzoeken of er leges of 
precariobelasting verlaagd dan wel afgeschaft kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders 
stelt de gemeenteraad voor om de initiatieven vanuit het Burgerakkoord af te wachten en deze indien nodig mee 
te nemen bij de Kadernota 2018. 
 
Besluit: 
1.     De raad geen voorstel te doen om de tarieven voor de precariobelasting en de legesverordening te 
wijzigen; 
2.    initiatieven uit het Burgerakkoord af te wachten en deze mee te nemen bij de afwegingen in de Kadernota 
2018; 
3.   de raad te informeren via bijgevoegde raadsmededeling. 

 


