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Vaststelling begroting SWO 2022-2025
Besluit:

1. De begroting 2022 van de SWO vast te stellen en aan
Gedeputeerde Staten aan te bieden.
2. De reactie op de ingediende zienswijze vanuit de raad van
gemeente De Wolden, vast te stellen en de raad te informeren
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Cybercrimeverzekering
Besluit:

1. Rechtstreeks te gunnen door beperkte inschrijving meervoudig
onderhandse aanbesteding.
2. Wij zijn voornemens de opdracht te gunnen aan AIG Europe S.A.
voor de periode van 13 juli 2021 tot 13 juli 2022 met tweemaal de
mogelijkheid om de verzekering voor 1 jaar te verlengen.
3. Om ons het komende jaar te beraden op een nieuwe
aanbestedingsprocedure om een passend product te blijven houden die
aansluit bij onze risico’s en de verzekeringsmarkt.
4. Voor 1 maart 2022 inzicht te hebben in de risico’s die er zijn vanuit
informatieveiligheid en wat eraan gedaan wordt om deze te beperken.
Deze dienen aangeleverd te worden door de CISO.
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Wasplaats locatie Zuidwolde, Slagendijk
Besluit:

1. Een investeringsbudget van € 43.000,- beschikbaar te stellen voor
het vervangen van de bestaande wasplaats aan de Slagendijk.
2. De financiële effecten mee te nemen in de volgende
begrotingswijziging van de SWO.
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Informatieveiligheid 2021
Besluit:

1. Extra incidentele middelen ter beschikking te stellen voor de
versnelde implementatie van de vereiste beveiligingsmaatregelen in
2021.
2. De financiële effecten mee te nemen in de volgende
begrotingswijziging van de SWO.
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2e begrotingswijziging 2021 SWO
Besluit:

1. De 2e begrotingswijziging door te voeren op de begroting 2021 van
de SWO en het hieruit voortvloeiende verrekenpercentage vast te
stellen.
2. Het budget in 2021 beschikbaar stellen van de in 2020 gevormde
reserve voor nog uit te voeren werkzaamheden.
3. Het budget van de salariskosten van de voormalig
directeur/gemeentesecretaris SWO naar rato van het
verdeelpercentage “terug te geven” aan beide gemeenten.

