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Onderwerp Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regionaal Archief Rivierenland
Geacht bestuur,
Wij hebben uw jaarstukken over het jaar 2021 en de begroting voor 2023 in goede orde ontvangen. Wij
hebben kennis genomen van beide documenten en deze behandeld in de raadsvergadering van 21 juni
2022. In deze zienswijze gaan wij in op zowel uw jaarstukken als uw begroting.
Jaarstukken 2021
Wij gaan akkoord met het toevoegen van het batig saldo van € 25.000,-- aan de bestemmingsreserve
ter realisatie van de nieuwe website en met het terugvloeien van € 40.938 aan de algemene reserve
voor het verbeteren van het weerstandsvermogen. Ook het voorstel om het restant van € 56.353 uit te
keren aan de deelnemende gemeenten wordt overgenomen.
Het incidentele voordeel voor de gemeente West Betuwe door deze uitkering bedraagt € 12.691.
Begroting 2023
Wij geven hierbij een positieve zienswijze af op de begroting. Uw begroting voor 2023 is opgesteld in
lijn met de uitgangspunten van uw kadernota.
De gemeente West Betuwe gaat akkoord met een inwonerbijdrage van € 11,17 voor 2023. Dit is een
stijging ten opzichte van 2022 van afgerond 1,63%. Gemeente West Betuwe zal daarmee met een
inwoneraantal van 51.968 voor het jaar 2023 € 580.696,-- gaan bijdragen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van West Betuwe,
De griffier,

de voorzitter,

Dick van der Harst

Servaas Stoop

