De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst
van dinsdag 27 mei 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht
Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop
koffie/thee voor u klaar.
De voorzitter,
T.C.C. den Braanker
De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via
http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

Concept Agenda
1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers over geagendeerde en nietgeagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór
12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier
te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per
persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van
spreker(s) plaats.

3.

Vaststellen agenda

4a.

Mededelingen portefeuillehouders
Raadsleden kunnen over alle voor deze vergadering
bestemde college-informatiebrieven (opgenomen bij
ingekomen stukken) aan de portefeuillehouders korte
toelichtende vragen stellen.

4b.

Mededelingen van de vertegenwoordigers in de
gemeenschappelijke regelingen

5.

Mondelinge vragen (rondvraag)
De raadsleden zijn in de gelegenheid korte vragen aan
het college te stellen over actuele gebeurtenissen.
(actuele) Onderwerpen worden van te voren schriftelijk
ingediend.

6.

Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van
20 mei 2014
De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te
stellen.

7.

Ingekomen stukken
De raadsleden wordt gevraagd de ingekomen stukken
voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken

agenda

besluitenlijst
(wordt nagezonden)

Onderwerpen Burger en Bestuur
8.

Jaarstukken 2013
De raadsleden wordt gevraagd:
a.
de jaarstukken 2013 vast te stellen met een
positief saldo van € 2.891.705;
b.
het saldo als volgt te bestemmen:
1. Invoeringsbudget AWBZ/Jeugdhulp
(€ 100.000)
2. Ouderenzorg (€ 58.000)
3. Duurzaam veilig (€ 19.000)
4. Openbare verlichting (€ 20.000)
5. Integrale veiligheid (€ 35.000)
6. Startnotitie Rivierdijk West (€ 15.000)
7. Indexering bijdrage Bouwfonds ten behoeve
Spoorse doorsnijding (€ 194.000)
8. Recreatief Knooppunt (€ 34.000)
9. Extra inzet voor coördinatie Bureau Sociaal
Raadslieden (SWS) (€ 16.000)
10.Reservering middelen uit voorziening
onderhoud graven ( € 1.090.339)
11.Natuurspeelterrein (€ 50.000)

Aanbiedingsbrief
Raadsvoorstel
Raadsbesluit
Brief Auditcommissie
(wordt nagezonden)
Bijlage:
Jaarstukken 2013

12.Organisatieontwikkeling (€ 750.000)

c.
d.

9.

13. Cultureel erfgoed (€ 25.000)
14. Voorbereidingskosten Brede School
Baanhoek West (€ 450.000)
het resterende saldo van € 35.366 toe te voegen
aan de algemene reserve;
de bijgevoegde begrotingswijziging voor de
bestemming van het saldo vast te stellen.

Zienswijzen op de begrotingen 2014 van de
Gemeenschappelijke regelingen
De raadsleden wordt gevraagd:
1. Zienswijzen op de begrotingen van de
gemeenschappelijke regelingen in te dienen,
2. Dat de financieel-technische zienswijzen, voor
zover nodig, gebaseerd worden op:
a. De kaders van de meerjarenbegroting, waaronder
STOER, en
b. De financiële spelregels zoals die binnen de GRD
worden toegepast,
3. In te zetten op convergentie in proces en vorm
van de begrotingen van de GR’en,
4. Daartoe zienswijzen te versturen aan,
respectievelijk:
a. de GR Omgevingsdienst
b. de GR Veiligheidsregio
c. de GR Publieke Gezondheid en Jeugd
d. de GR Parkschap Biesbosch
e. de GR Drechtsteden

Aanbiedingsbrief
Raadsvoorstel
Raadsbesluit
Bijlagen:
• Brief,
ontwerpbegroting
en zienswijze GR
Omgevingsdienst
• Brief,
ontwerpbegroting
en zienswijze GR
Veiligheidsregio
• Brief,
ontwerpbegroting
en zienswijze GR
Publieke
Gezondheid en
Jeugd

5.

10.

f. de GR Gevudo
Geen zienswijze te versturen ten aanzien van de
jaarrekening 2013 van de GR Parkschap
Biesbosch

• Brief,
Ontwerpbegroting
en Zienswijze GR
Parkschap
Biesbosch
• Ontwerpbegroting
en Zienswijze GR
Drechtsteden

Sluiting

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering
via de mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.
Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de besluitenlijst en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 23 mei 2014 ter
inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

