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Onderwerp
Openbare besluitenlijst
5 november 2019

Voorstel
De openbare besluitenlijst van 5 november
2019 vast te stellen.

Besluit
Conform
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Onderzoek investeringen

Conform, mandaat
aan de
portefeuillehouder.
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2e tussenrapportage 2019

1. De raad in het raadsvoorstel bij de 2e
Turap 2019 voor te stellen de
kredieten vastgoed en tractie- en
vervoermiddelen in te trekken zoals
opgenomen in bijlage 2
2. De raad in het raadsvoorstel bij de 2e
Turap 2019 voor te stellen de
kredieten welke zijn afgerond en
waar een saldo op resteert te laten
vrijvallen zoals opgenomen in bijlage
3
3. De raad in het raadsvoorstel bij de 2e
Turap 2019 voor te stellen zowel het
krediet afkoppelen riolering met €
70.000 als het krediet ThorbeckelaanRivierdijk met € 165.000 naar
beneden bij te stellen
4. De geactualiseerde
MeerjarenInvesteringsPlanning 2019
– 2023 zoals opgenomen in bijlage 4
te verwerken in de 2e Turap 2019
5. Het voordelige saldo voortvloeiend
uit voorgaande beslispunten te
verwerken in de 2e Turap 2019 met
uitzondering van het voordelig effect
uit beslispunt 1
1. De 2e tussenrapportage 2019 vast te
Stellen;
2. In te stemmen met het aanbieden
van de 2e tussenrapportage 2019
aan
de raad ter vaststelling;
3. De raad voor te stellen het
subsidieplafond voor 2019 te
verhogen van € 4.034.000 naar €
4.114.000;
4. De raad voor te stellen de kredieten
vastgoed en tractie- en
vervoermiddelen in te trekken zoals

Conform mandaat
aan de
portefeuillehouder

5.

6.

7.

8.
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Belastingverordeningen 2020

opgenomen in bijlage 1 van de 2e
tussenrapportage 2019;
De raad voor te stellen de kredieten
welke zijn afgerond en waar een
saldo op resteert te laten vrijvallen
zoals opgenomen in bijlage 2 van de
2e tussenrapportage 2019;
De raad voor te stellen zowel het
krediet afkoppelen riolering met €
70.000 als het krediet
Thorbeckelaan- Rivierdijk met €
165.000 naar
beneden bij te stellen;
De raad voor te stellen van het
krediet aanschaf Haakarmwagen te
verhogen met € 15.000;
In te stemmen met
begrotingswijziging nr. 219017 en
met doorgeleiding hiervan naar de
raad.

De volgende verordeningen vast te
stellen:
1. De Verordening onroerendezaakbelastingen 2020;
2. De Verordening reinigingsheffingen
2020;
3. De Verordening rioolheffing 2020;
4. De Verordening begrafenisrechten
2020;
5. De Verordening havengeld 2020;
6. De Verordening hondenbelasting
2020;
7. De Verordening leges 2020;
8. De Verordening marktgelden 2020;
9. De Verordening precariobelasting
2020;
10. De Verordening reclamebelasting
2020 winkelgebied Burgemeester
Winklerplein;
11. De Verordening reclamebelasting
2020 winkelgebied Kerkbuurt;
12. De Verordening reclamebelasting
2020 woonboulevard Sliedrecht.
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Art. 39 vragen CDA m.b.t.
toegankelijke bushaltes

10

Vaststellen ontwerpen 2020
speel-, sport- en
ontmoetingsplekken

1. In te stemmen met bijgevoegde brief
ter beantwoording van de artikel 39
vragen van het CDA.
1. In te stemmen met de (gekozen)
ontwerpen voor de speel- sport- en
ontmoetings plekken in de buurten
De Hoven, De Weren,
Bedrijventerrein Nijverwaard en
deze vrij te geven voor reactie.
2. De gemeenteraad door middel van
bijgesloten college informatiebrief

Conform met dien
verstande dat
wethouder Visser –
Schlieker tegen de
verordening
Hondenbelasting
2020 stemt. De
verordening
Havengeld 2020
dient aangepast te
worden. Mandaat
aan de
portefeuillehouder.

Conform, mandaat
portefeuillehouder
Conform

op de hoogte brengen van
bovenstaande besluiten.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm

drs. A.P.J. van Hemmen

