Zaaknummer : 2201341

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 13 november 2018-38

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen, wethouder Visser-Schlieker, wethouder Spek, wethouder Van
der Plas (afwezig bij agendapunten 5 t/m 8), wethouder Tanis en secretaris Van Breugel.
Verslaglegging: Gabrielle Kwist
Afwezig : No
2a
4a

4b

Onderwerp
Openbare besluitenlijst 6
november 2018 nr. 36
Adviesnota verhoging
afvalstoffenheffing
en reinigingsrecht door het
Belastingplan 2019 van het
Rijk

Adviesnota
Ondernemingsfondsen op
basis van reclamebelasting

Voorstel
Openbare besluitenlijst 6 november
2018 nr. 36
1. De raad voor te stellen om de
afvalstoffenheffing voor 2019
te verhogen met 4,9%,
bovenop het vastgestelde
inflatiepercentage van 2,4%.
2. De raad voor te stellen om de
reinigingsrechten voor 2019 te
verhogen met 6%, bovenop het
vastgestelde inflatiepercentage
van 2,4%.
3. De bovenstaande verhogingen
te verwerken in de verordening
reinigingsheffingen 2019 en het
raadsvoorstel
belastingverordeningen 2019
en de begroting 2019-2022
middels een begrotingswijziging
aan te passen.
1. Burgemeester verleent
volmacht op grond van artikel
171, lid 2 van de Gemeentewet
aan wethouder Economische
Zaken J.P. Tanis om de
uitvoeringsovereenkomsten in
het kader van de
ondernemersfondsen voor
Kerkbuurt, Burgemeester
Winklerplein en de
Woonboulevard te
ondertekenen conform
volmacht in de bijlage.

Besluit
Conform
Conform

Conform met dien verstande
dat beslispunt 3 wordt
gewijzigd in vaststellen
bijgevoegde beleidsregels
Ondernemersfondsen
Sliedrecht.

4d

4f

Adviesnota Lokale regeling
dienstencheque
mantelzorgers

Adviesnota beantwoording
art 39 vragen Energiezuinige
kantoren

2. Aanwijzen van heffings- en
invorderingsambtenaar voor de
invordering van de
reclamebelasting conform het
bijgevoegde aanwijzingsbesluit
heffings- en
invorderingsambtenaar
Verordeningen
Reclamebelasting.
3. Vaststellen bijgevoegde
"Subsidieregeling
Ondernemersfondsen
Sliedrecht".
1. In te stemmen met de
Overeenkomst Dienstencheque
Sliedrecht tussen de gemeente
Sliedrecht en zorgorganisaties Tzorg, Agathos en Waardeburgh
per 1-1-2019.
2. Ter uitvoering van het besluit
onder 1. mevrouw G.J. VisserSchlieker, wethouder Zorg en
Welzijn, te machtigen de
overeenkomst namens de
gemeente Sliedrecht te
ondertekenen.
1. In te stemmen met de
beantwoording van de artikel 39
vragen van het CDA over
energiezuinige kantoren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Conform

Conform

