Wijzigingen in de Kadernota 2022 na het voorjaarsdebat van 8 juli 2021
-

Pagina 4:
In tabel 2.1 is het saldo nieuw beleid aangepast van -40 naar -73
In tabel 2.1 is het saldo van de stelpost Rijksinkomsten jeugdzorg aangepast van 182
naar 215
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Pagina 9:
Toegevoegd is : “Ten aanzien van dit voorstel heeft de raad de motie “dekking
afschaffing hondenbelasting” aanvaard om in de begroting van 2022 een voorstel te
doen om de hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen en de dekking van deze
maatregel ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat”.
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Pagina 16:
Toegevoegd is: “Bij amendement heeft de raad besloten om het contract voor het
Eetwerkcafé in het Huis van Leusden met vier jaar te verlengen en hiertoe € 33.000
voor vier jaar beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat (in plaats
van incidenteel € 50.000 voor 2022)”

-

Pagina 17:
In tabel 6.1 is de -50 voor het Eetwerkcafé gewijzigd in 4 x -33
In deze tabel is de dekking uit de alg. res. Basisdeel gewijzigd van 313 naar 263
en het saldo nieuw beleid is aangepast van -40 naar -73
Het bedrag van € 40.000 is gewijzigd in € 73.000
In tabel 6.2 is -40 aangepast naar -73
In tabel 6.2 is de saldoreeks van -537, -860, -1.305, -1.420 aangepast naar -570,
-893, -1.338, -1.453
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Pagina 18:
In tabel 6.3 is Dekking incidenteel aangepast van -313 naar -263
en is de Weerstandsratio aangepast van 5.364 en 1,08 naar 5.414 en 1,09
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Bedrag van € 182.000 van de stelpost is aangepast naar € 215.000
In tabel 10.1 is de saldoreeks kadernota van -537, -860, -1.305, -1.420 aangepast
naar -570, -893, -1.338, -1.453
En is de stelpost Rijksinkomsten jeugdzorg aangepast van 182 naar 215
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Pagina 27:
1j. is gewijzigd van: ‘€ 50.000 incidenteel in 2022 voor het eetwerkcafé in het Huis
van Leusden’ in: ‘€ 33.000 voor vier jaar vanaf 2022 voor het eetwerkcafé in het Huis
van Leusden’;
2a. is gewijzigd van: ‘de structureel € 40.000 van 1a. ten laste van het
begrotingsresultaat’ in: ‘de structureel € 40.000 van 1a. en € 33.000 voor vier jaar van
1j. ten laste van het begrotingsresultaat’
2b. is gewijzigd van: ‘de incidenteel € 313.000 van 1b. t/m 1j. ten laste van de
algemene reserve basisdeel’ in: ‘de incidenteel € 263.000 van 1b. t/m 11i. ten laste
van de algemene reserve basisdeel’

