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Onderwerp
Voorwaardelijke volmacht AvA Eneco Holding N.V.
Besluit:
A. Het college besluit tot:
1. instemming met het splitsingsplan, inhoudende dat Eneco wordt
opgesplitst in een netwerkbedrijf en een energiebedrijf alsmede met
de statutenwijziging van Eneco Holding, mede inhoudende
goedkeuring van het aandeelhoudersconvenant;
2. instemming met aanvaarding van aandelen in het kapitaal van de op
te richten vennootschap Eneco Groep N.V., te vestigen te Rotterdam;
3. tekstuele aanpassing van de CIB, in overleg met de
portefeuillehouder;
4. instemming met vertegenwoordiging van de gemeente Sliedrecht
door het college van B&W van de gemeente Dordrecht in de
aandeelhoudersvergadering van de in Rotterdam gevestigde Eneco
Holding N.V.
B. De burgemeester draagt de volgende personen op de gemeente
Sliedrecht in navolgende zin te vertegenwoordigen:
1. de burgemeester geeft volmacht aan dhr. J. Mos, wethouder
gemeente Dordrecht, om op 30 november 2016 de gemeente
Sliedrecht te vertegenwoordigen in de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van de te Rotterdam gevestigde Eneco Holding N.V.;
2. de burgemeester geeft voorwaardelijke volmacht aan iedere
(kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker verbonden
aan Allen & Overy LLP, advocaten , notarissen en belastingadviseurs,
kantoor Amsterdam, ieder van hen afzonderlijk, met de macht van
substitutie, om voor en namens de Gemeente over te gaan tot het
doen verlijden van de notariële akte houdende levering van aandelen
in het kapitaal van de op te richten vennootschap Eneco groep N.V.,
te vestigen te Rotterdam (Eneco Groep), door Eneco Holding N.V.,
gevestigd te Rotterdam (Holding), ten titel van dividenduitkering op
de aandelen die de gemeente houdt in het kapitaal van Holding,
inhoudelijk overeenkomstig het concept van die akte, zoals opgesteld
door Allen & Overy LLP, voornoemd, en voorts al hetgeen te
verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nodig mocht oordelen.
Onderwerp
Beantwoording art 39 vragen CDA - stand van zaken afwegingskader
regiegemeente.
Besluit
Ingestemd met de beantwoording art 39 vragen CDA - stand van zaken
afwegingskader regiegemeente.
Onderwerp
Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor.
Besluit
1. Medewerking te verlenen aan de vervolgacties voor het
MeerJarenProgramma Geluidsanering spoor dat ProRail uitvoert in
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
2. In de te geven reactie op het akoestisch rapport ProRail te berichten
dat belang wordt gehecht aan heldere en tijdige communicatie naar
de bewoners en erop aan te dringen het communicatieplan vooraf af
te stemmen met de gemeente.
Onderwerp
Prestatieafspraken woningcorporatie Mooiland.
Besluit
Het activiteitenoverzicht 2017 van Mooiland accepteren als
prestatieafspraken en hierbij afzien van nader overleg.
Onderwerp
Vaststellen lokale prestatieafspraken 2017 Tablis Wonen.
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Besluit
1. De lokale prestatieafspraken 2017 vaststellen.
2. Akkoord gaan met ondertekening lokale prestatieafspraken 2017 op
8 december 2016
3. De raad informeren met een CIB. De portefeuillehouder is
gemandateerd voor verzending van de CIB naar de raad.
Onderwerp
Bijdrage steekproefonderzoek PFOA.
Besluit
1. Ingestemd met een incidentele bijdrage van € 59.500 voor het
steekproef PFOA;
2. De kosten (€ 59.500) te dekken binnen het thema milieu van de
begroting 2016.
Onderwerp
Zienswijze Voorstel Afronding Trap op Trap af.
Besluit
Ingestemd met het raadsvoorstel en de zienswijzebrief Voorstel Afronding
Trap op Trap af.
Onderwerp
Belastingverordeningen 2017.
Besluit
De raad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:
1. de Verordening reinigingsheffingen 2017;
2. de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017;
3. de Verordening rioolheffing 2017;
4. de Verordening begrafenisrechten 2017;
5. de Verordening havengeld 2017;
6. de Verordening hondenbelasting 2017;
7. de Verordening leges 2017;
8. de Verordening marktgelden 2017;
9. de Verordening precariobelasting 2017.
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