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Onderwerp/Besluit

Besluitenlijst d.d. 1 oktober 2019; conform met inachtneming van een
toevoeging op de besluitenlijst.

1.

2.

2019-15635

Vaststellen subsidie preventief jeugdbeleid 2018
Het college besluit:
De subsidie voor 2018 voor de uitvoering van het preventief jeugdbeleid als volgt vast te
stellen:
Stichting Jeugdteams € 61.734,-Vivenz € 305.324,-MEE € 223.709,-Rivas € 195.429,-CONFORM.

3.

2019-15644

Develpark
Het college besluit:
1. in te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een integraal toekomstbeeld
voor het Develpark;
2. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde brief.
CONFORM

4.

2019-15669

Heffingsverordening Begraafplaatsen Zwijndrecht 2020
Het college besluit:
de raad voor te stellen:
1. de naam voor de verordening tot het heffen en invorderen van begraafplaatsrechten te
wijzigen in Heffingsverordening Begraafplaatsen Zwijndrecht 2020;
2. de Heffingsverordening Begraafplaatsen Zwijndrecht 2020 inclusief de daarbij
behorende tarieventabel 2020 vast te stellen conform bijgaand besluit.
CONFORM.

5.

2019-15675

Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2020
De gemeenteraad voor te stellen om de "Verordening op de heffing en invordering van
Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2020" vast te stellen volgens bijgaand concept besluit.
CONFORM.

6.

2019-15673

Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2020
De gemeenteraad voor te stellen om de "Verordening op de heffing en invordering van
Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2020", met bijbehorende tarieventabel vast te
stellen volgens bijgaand conceptbesluit.
CONFORM

7.

2019-15717

Begroting 2020-2023
Het college besluit:
de raad voor te stellen de begroting 2020-2023 vast te stellen.
CONFORM met mandaat aan de portefeuillehouder voor enkele tekstuele
wijzigingen.

8.

2019-15661

Verordening OZB Zwijndrecht 2020
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om de "Verordening op de heffing en invordering van
onroerende-zaakbelastingen 2020" van de Gemeente Zwijndrecht vast te stellen volgens
bijgaand conceptbesluit.
CONFORM.
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Onderwerp/Besluit

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
15 oktober 2019, met een getal van 8 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

3

