Besluitenlijst B&W d.d. dinsdag 9 februari 2016 nr. 08
4a

4b

Onderwerp
Definitieve ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen
2017.
Besluit
In te stemmen met de ontwerpselectielijst gemeenten en
intergemeentelijke organen 2017.
Onderwerp
Invoering Hart Veilig Wonen Zuid-Holland-Zuid.
Besluit
Het College wordt voorgesteld:
1. In te stemmen om vanaf 2016 deel te nemen aan het
burgerparticipatie-project Hart voor Zuid-Holland Zuid;
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2. In te stemmen met de kosten van deelname aan het project voor uw
gemeente, te weten: in 2016 een bijdrage van € 7.853,-- (inclusief
eenmalige aansluitingskosten) en voor 2017 (en verder) een bijdrage
van € 3.181,-- welke gedekt kunnen worden uit het product
gezondheidszorg;
3. De CIB vast te stellen en de raad te informeren.
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Onderwerp
Uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte: speelruimte in kwaliteit.
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen:
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1. Het uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte in Sliedrecht vast te

Ja, besluitvorming

stellen en:

a. hiermee te zorgen dat ieder kind op een veilige en aangename
manier in de eigen buurt kan spelen;
b. hiermee te stimuleren dat kinderen, ouders en ouderen elkaar in de
wijk ontmoeten;
c. hiermee de focus te leggen op kwaliteit van speelplekken in plaats
van kwantiteit;
d. hierdoor fasegewijs 105 sport- en speelplekken samen te voegen tot
66 aantrekkelijke speel- en sportplekken die recht doen aan de
behoeften van de verschillende doelgroepen;
e. hieraan per buurt invulling te geven aan de plannen.
2. De plannen die volgen uit het plan binnen vijf jaar te realiseren;
3. Een investeringskrediet van € 300.000,- voor aanleg van
speelplaatsen in 2016 beschikbaar te stellen;
4. De benodigde investeringsbedragen niet meer ten laste van de
voorziening onderhoud speelvoorzieningen te brengen maar te
activeren en hiervoor;
a. in afwijking van de nota gemeentelijke balans een
afschrijvingstermijn van 15 jaar i.p.v. 20 jaar te hanteren;
b.

de kapitaallasten van de investeringen ten laste van het product
"Speelvoorzieningen" te brengen;

c.

investeringen in aanleg van speelplaatsen vanaf het begrotingsjaar
2017 in het meerjareninvesteringsprogramma bij de begroting op te
nemen;

5.

De voorziening onderhoud speelvoorzieningen met ingang van 2016
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op te heffen en hiermee;
a.

de resterende boekwaarde van de voorziening ten gunste van de
exploitatie te brengen

b.

de jaarlijkse storting in de voorziening met ingang van 2016 te laten
vervallen;

c.

het naar verwachting optredende voordeel in de jaren 2016 t/m
2019 bij het opstellen van de kadernota 2017 te betrekken;

6.
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De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Onderwerp
Beantwoording artikel 44 vragen vervangen kastanjebomen.
Besluit
In te stemmen met de reactie op de artikel 44 vragen zoals verwoord in
bijlage 2.
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