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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 14 maart 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Borgstelling lening GR Maasland 
Het college besluit: 

 

1. Om onder de in de akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle 

verplichtingen van uit hoofde van de lening aan GRM, overeenkomstig de model akte van 

borgtocht met referentie E2a01122010, een en ander tot een maximumbedrag (te 

vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boetes, kosten en 

wettelijke en overeengekomen renten). 

2. De raad te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB). 

Dubieuze debiteuren 2022 
Het college besluit: 

 

1. de (reguliere) oninbare vorderingen over de periode 2022 af te boeken voor een 

totaalbedrag van € 7.587,09 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren; 

2. de voorziening voor dubieuze debiteuren te bepalen op een bedrag van € 56.700 ultimo 

2022. Een bedrag van € 47.200 toe te voegen aan deze voorziening ten laste van het 

jaarrekeningsaldo 2022; 

3. de voorziening voor dubieuze belastingdebiteuren BsGW te bepalen op een bedrag van € 

114.377 en een bedrag van € 4.623 vrij te laten vallen ten gunste van de jaarrekening 2022; 

4. de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken te bepalen op een bedrag van € 210.913 

ultimo 2022 en een bedrag van € 4.365 toe te voegen aan deze voorziening ten laste van de 

jaarrekening 2022; 

5. de financiële effecten van de bovenstaande beslispunten te verwerken in de jaarrekening 

2022. 
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Verzoek om subsidievaststelling RT2020 Bruno Rent 
Het college besluit: 

 

1. de verleende subsidie aan Bruno Rent overeenkomstig verlening vast te stellen; 

2. hierbij de terugvorderingsvoorwaarde in stand te houden tot maart 2026; 

3. de resterende 10%, betaalbaar te stellen. 

 

Openbare besluitenlijst van het college van B&W. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


