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 Pro forma besluit dotatie aan reserve en voorziening 

Besluit: 

A. Een reserve en voorziening te treffen voor onderstaande 

voorzienbare kosten: 

1. Voor werkzaamheden waarvoor in 2021 (of eerder) budget 

beschikbaar is gesteld door beide gemeenten maar nog niet 

volledig zijn uitgevoerd, een bedrag toe te voegen aan de 

reserve “nog uit te voeren taken”. 

2. De nog te maken kosten voor het wegwerken van achterstallig 

werk c.q. stuwmeren in 2021, als gevolg van Corona in 2021, 

worden toegevoegd aan de reserve “nog uit te voeren 

werkzaamheden”. 

3. Voor de kosten van voormalig personeel een voorziening te 

treffen. 

4. Voor de kosten die voortvloeien uit de nog definitief vast te 

stellen cao een voorziening te treffen. 

B. De hoogte van de dotatie bij de jaarafsluiting 2021 van de 

SWO te bepalen en vast te stellen en te verwerken in de 

jaarstukken 2021 
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 Wijziging mandaatlijsten SWO 

Besluit: 

1. In te stemmen met het verkregen mandaat van de colleges en 

burgemeesters van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen; 

2. De mandaten, volmachten en machtigingen overeenkomstig de 

bijlage vast te stellen en te wijzigen voor zover het 

bevoegdheden van het bestuur betreft. 
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 Toevoeging aan reserve nog uit te voeren taken 

Besluit: 

Een bedrag van € 1.861.818 toe te voegen aan de reserve “nog uit te 

voeren taken”. 

1. Voor werkzaamheden waarvoor in 2021 (of eerder) budget 

beschikbaar is gesteld door beide gemeenten maar nog niet volledig 

zijn uitgevoerd, een bedrag toe te voegen aan de reserve “nog uit te 

voeren taken”. 

2. De toevoeging te verwerken in de jaarstukken 2021. 

3. Volgend jaar een doorschuiving van deze omvang niet te 

accepteren. 
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 Sociaal Statuut 

Besluit: 

1. In te stemmen met het principe akkoord sociaal statuut. 

 

5  Huurovereenkomst De Vos van Steenwijklaan 73 



 

 Besluit: 

1. In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst 

voor de huur van het bedrijfsgedeelte van het perceel De Vos 

van Steenwijklaan 73 te Hoogeveen door de 

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen voor de duur 

van 10 jaar en voor een prijs van € 60.000,- per jaar. 

2. In te stemmen met het in onderhandeling gaan over wijziging 

van de huurovereenkomst de Vos van Steenwijklaan 75 

betreffende de tenaamstelling en de tijdsduur van de 

overeenkomst. 

3. Een begrotingswijziging door te voeren om dit financieel 

administratief te regelen, zodat de huisvestingslasten van de 

buitendienst door de samenwerkingsorganisatie wordt gedragen 

overeenkomstig de bekende verdeelsleutel. 

 

 


