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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 29 mei 2018-19 

 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker en secretaris Van 

Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 22 mei 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 22 mei 2018 vast te 
stellen 

Conform 

4a Concept jaarstukken 2017 en 

concept reactie college op het 
rapport van bevindingen 

accountant 2017. 
 

Het college wordt voorgesteld: 

1. In te stemmen met de op basis 
van de accountantscontrole 

doorgevoerde wijzigingen in de 
jaarstukken; 

2. De jaarstukken 2017 met een 

positief resultaat van € 
964.000 vast te stellen; 

3. Kennis te nemen van het 
(concept) rapport van 

bevindingen van de 

accountant; 
4. De reactie op het rapport van 

bevindingen 2017 van de 
accountant vast te stellen; 

5. In te stemmen met de inhoud 
en verzending van bijgevoegd 

raadsvoorstel; 

6. In te stemmen met bijgevoegd 
Persbericht over de 

Jaarstukken 2017; 
7. de wethouder Financiën en de 

teammanager FAB te 

machtigen tot het doorvoeren 
van kleinere financiële en 

tekstuele aanpassingen in de 
Jaarstukken en het 

Raadsvoorstel en Raadsbesluit 
a.g.v. eventuele nieuwe 

bevindingen van de 

accountant. 

Beslispunt 1 t/m 5 conform 

 
Beslispunt 6 ; het 

persbericht op een aantal 
punten herschrijven en er 

meer positieve successen in 

vermelden. 
 

Beslispunt 7 : teammanager 
FAB machtigen schrappen. 

4b Vervanging kunstgrasveld SKC 

Merwede. 
 

De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Het huidige kunstgrasveld van 

SKC Merwede te vervangen. 

Beslispunt 1 t/m 3 conform 

 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2. Hiervoor een 

investeringskrediet beschikbaar 
te stellen van € 200.000,- excl. 

btw. 

3. De kapitaallasten van het 
benodigde investeringskrediet 

te dekken uit: 
a. de vrijval van de kapitaallasten 

van het huidige kunstgrasveld en 
b. de nu al in de begroting 

opgenomen kapitaallasten voor de 

vervanging van de toplaag van het 
kunstgrasveld. 

4. Het incidentele nadeel van circa 
€ 13.000,- dat ontstaat door 

het afboeken van de resterende 

boekwaarde van het huidige 
kunstgrasveld met een 

dekkingsvoorstel te verwerken 
in een van de 

tussenrapportages van 2018.  
5. De bijgevoegde 

begrotingswijziging vast te 

stellen. 
Door het college te besluiten: 

6. Om gelijktijdig met de 
vernieuwing van het 

kunstgrasveld de 

huurovereenkomst met SKC 
Merwede te actualiseren. 

Beslispunt 4 wordt : Het 

nadelig incidentele effect 
van circa € 13.000,- dat 

ontstaat door het afboeken 

van de resterende 
boekwaarde van het huidige 

kunstgrasveld op te vangen 
binnen het thema sport- en 

recreatievoorzieningen.  
 

Beslispunt 5 : conform 

 
Beslispunt 6 : schrappen 

 

4c Bijdrage volwassendeel Veilig 

Thuis en procesregisseur 
Veiligheidshuis 2018. 

 

1. In te stemmen met de 

financiële bijdrage van € 
31.106,- aan de gemeente 

Dordrecht ten behoeve van de 
(extra) financiering van het 

volwassendeel Veilig Thuis en 
procesregisseur Veiligheidshuis 

2018. 

2. De financiële bijdrage van € 
31.106,- te dekken uit de 

lokale middelen Beschermd 
Wonen. 

Conform 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 
H.F. van Breugel               drs. A.P.J. van Hemmen  


