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Onderwerp
Openbare besluitenlijst van
B&W d.d. 15 januari 2019
Adviesnota - BNG
Financieringsovereenkomst
per 1-1-2019

Voorstel
De Openbare besluitenlijst van B&W
d.d. 15 januari 2019 vast te stellen
In te stemmen met de bijgevoegde
BNG Financieringsovereenkomst per
01-01-2019

Besluit
Conform

4c

Financiële verordening
gemeente Sliedrecht 2019

1. In te stemmen met de Financiële
verordening gemeente
Sliedrecht 2019.
2. De raad door middel van
bijgevoegd raadsvoorstel voor te
stellen de Financiële verordening
gemeente Sliedrecht 2019 vast
te stellen.

Conform

4d

Reactie college op ML 2018
en brief PZH toezichtregime
2019

1. Kennis te nemen van de
managementletter 2018 en de
brief Provincie Zuid-Holland
toezichtregime 2019
2. In te stemmen met de reactie op
de managementletter 2018 en
brief Provincie Zuid-Holland
toezichtregime 2019
3. De reactie aan te bieden aan
auditcommissie van 4 februari
2019

Conform

4e

Uittreding BNG
Gebiedsontwikkeling uit
ROM-D

1. Instemmen met de uittreding
van BNG-Gebiedsontwikkeling
als aandeelhouder van ROM-D
Beheer N.V. en het beëindigen
van hun participatie in het
project Dordtse Kil III C.V.
2. Instemmen met een uitkoopsom
van € 2 miljoen aan BNGGebiedsontwikkeling die

Conform

4a

Conform

4f

Voorbereiding scenario's
precariobelasting

4g

Convenant veilig in en om
school Alblasserwaard Oost

4h

Definitieve aanwijzing DAEB
aan St. Dordrechts
Dierentehuis

gefinancierd wordt uit de
grondexploitatie van ROM-D Kil
III C.V.
3. Instemmen de raad te
informeren met een CIB (bijlage
3) nadat alle aandeelhouders
een besluit hebben genomen
over het uittredingsvoorstel.
1. In te stemmen met de notitie
financiële analyse resultaten
2015 t/m 2017 gemeente
Sliedrecht
2. De notitie financiële analyse
resultaten 2015 t/m 2017
gemeente Sliedrecht aan te
bieden aan de auditcommissie
van 4 februari 2019
3. Kennis te nemen van de notitie
stille reserves, onbenutte
belastingcapaciteit en algemene
reserve
In te stemmen met het Convenant
veilig in en om school
Alblasserwaard Oost.
1. De Stichting Dordrechts
Dierentehuis Louterbloemen aan
te wijzen om voor vier jaar de
onder beslispunt 2 genoemde
DAEB-taken uit te voeren met
een optie tot verlenging met vier
jaar en hiervoor de in de bijlage
genoemde overeenkomst te
sluiten;
2. Voor het grondgebied van
Sliedrecht de in het bijgevoegde
besluit genoemde wettelijke
taken en buitenwettelijke
diensten aan te wijzen als een
dienst van algemeen economisch
belang (DAEB) met ingang van 1
januari 2019 en voor de duur van
acht jaar;

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

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Conform

Conform
Conform

