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2a
4a

Onderwerp
Openbare besluitenlijst 13
november 2018 nr. 38
Laatste Turap 2018

4b

Belastingverordeningen 2019

Voorstel
Openbare besluitenlijst 13 november
2018 nr. 38
1) De laatste Tussenrapportage
2018 vast te stellen;
2) In te stemmen met inhoud en
verzending raadsvoorstel bij
laatste Tussenrapportage 2018;
3) De raad voor te stellen het
subsidieplanfond 2018 te
verhogen van € 3.350.470 naar
€ 3.672.773;
4) De raad voor te stellen een
investeringskrediet van € 40.000
voor de renovatie van binnenen buitenzijde van NH Kerktoren
beschikbaar te stellen;
5) De raad voor te stellen een
investeringskrediet van €
105.500 voor het project
Kerkbuurt beschikbaar te stellen;
6) In te stemmen met
begrotingswijziging 2018 en met
doorgeleiding hiervan naar raad.
De raad voor te stellen de volgende
verordeningen vast te stellen:
1. de Verordening onroerendezaakbelastingen 2019;
2. de Verordening
reinigingsheffingen 2019;
3. de Verordening rioolheffing
2019;
4. de Verordening
begrafenisrechten 2019;
5. de Verordening havengeld 2019;
6. de Verordening hondenbelasting
2019;
7. de Verordening leges 2019;

Besluit
Conform
Conform, met tekstuele
aanpassingen in het
raadsvoorstel en Turap in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

Conform, met tekstuele
aanpassingen in het
raadsvoorstel in afstemming
met de portefeuillehouder.
(gemandateerd)

8. de Verordening marktgelden
2019;
9. de Verordening precariobelasting
2019;
10. de Verordening reclamebelasting
2019 Winkelgebied Burg.
Winklerplein;
11. de Verordening reclamebelasting
2019 Winkelgebied Kerkbuurt;
12. de Verordening reclamebelasting
2019 Woonboulevard
Sliedrecht;
13. de Verordening kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2019.
4c

Kredietaanvraag
beheerprojecten

4d

Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) 2019-2023

1. De gemeenteraad voor te stellen
om een investeringskrediet ter
grootte van € 1.982.000
beschikbaar te stellen als volgt
verdeeld:
A. herinrichting P.C. Hooftlaan
ad € 351.000
B. herinrichting Bonkelaarplein
ad € 508.000
C. herinrichting Middenveer
ad € 1.123.000
2. De volgende geplande
onderhoudsbudgetten, zijnde
onttrekkingen aan de
voorziening onderhoud wegen te
laten vervallen bij een positief
besluit van punt 1:
A. Herstraten P.C. Hooftlaan van
€ 162.077
B. Herstraten Bonkelaarplein
van € 222.404 (2018+2019)
C. Herstraten Middenveer van
€ 594.638 (2018+2019)
3. De gemeenteraad voor te stellen
om de jaarlijkse storting in de
voorziening onderhoud wegen te
verlagen met het structurele
bedrag van de kapitaallasten van
bovenstaand investeringskrediet
en in te zetten als dekking
hiervoor.
4. De gemeenteraad voor te stellen
om de bijgevoegde
begrotingswijziging vast te
stellen.
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) 2019-2023 vast te stellen.
2. Een investeringskrediet van
€ 3.316.000 voor de uitvoering
van de projecten van de

Conform met dien verstande
dat beslispunt 1a en 2a
komen te vervallen in
afstemming met de
portefeuillehouder.
(gemandateerd)

Conform, met tekstuele
aanpassingen in het
raadsvoorstel in afstemming
met de portefeuillehouder.
(gemandateerd)

4e

Adviesnota beantwoording
art. 39 vragen
bestemmingsplan
bedrijfswoningen Molendijk

jaarschijf 2019 beschikbaar te
stellen en dit te dekken ten laste
van de voorziening riolering.
3. De jaarlijkse storting in de
voorziening riolering met ingang
van het begrotingsjaar 2020 vast
te stellen op € 1.422.000 en in
de begroting 2020 te verwerken.
4. De bijgevoegde
begrotingswijziging vast te
stellen.
In te stemmen met bijgevoegde
antwoordbrief op artikel 39 vragen.

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Conform met één kleine
toevoeging in de
antwoordbrief in
afstemming met de
portefeuillehouder
(gemandateerd)

