GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr.

Datum/Nummer

1.

Besluitenlijst d.d. 15 oktober 2019 / nr. 34

Bladnr. 1

Onderwerp/besluit

Besluitenlijst 8 oktober 2019
CONFORM

2.

2019-15676

Actualiteit proces en randvoorwaarden voor een pilotbuurt
aardgasvrij
Het college besluit:
In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze te verzenden aan
de raad.
Conform met mandaat aan de wethouder voor enkele tekstuele
wijzigingen.

3.

2019-15713

Beantwoording raadsvraag inzake uitgevoerde inspecties door
Rijkswaterstaat aan de Stadsbrug Zwijndrecht-Dordrecht.
Het college besluit:
De gestelde raadsvraag inzake uitgevoerde inspecties aan de Stadsbrug
Zwijndrecht-Dordrecht te beantwoorden door middel van de bijgevoegde
brief.
CONFORM

4.

2019-15734

Intern controleplan 2019
Het college besluit:
1 Het interne controleplan vast te stellen
2 De werkzaamheden zoals genoemd te gaan uitvoeren
3 Het college de gelegenheid te bieden nog onderwerpen toe te voegen
4 Te gaan werken over 2019 met een pro forma in controle statement.
5 En de auditcommissie over deze besluiten te informeren
Vaststellen van het intern controleplan 2019 en de uitvoering van de
werkzaamheden die hierin zijn opgenomen.
CONFORM

5.

2019-15735

Controleprotocol 2019
Het college besluit:
Kennis te nemen van het controleprotocol dat op 28 oktober 2019 wordt
besproken in de auditcommissie
CONFORM

6.

2019-15715

Verordening rioolheffing Zwijndrecht 2020
Het college besluit:
De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van de
rioolheffing 2020" vast te stellen conform concept besluit en de begroting
dienovereenkomstig te wijzigen.
CONFORM
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7.

2019-15659

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020
Het college besluit:
de raad voor te stellen:
de verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2020 conform bijgaand concept
vast te stellen.
CONFORM

8.

2019-15663

Verordening Reinigingsrecht 2020
Het college besluit:
de raad voor te stellen de Verordening Reinigingsrecht Zwijndrecht 2020
volgens bijgaand concept vast te stellen.
CONFORM

9.

2019-15682

Verordening Afvalstoffenheffing 2020
Het college besluit:
de raad voor te stellen:
1. de Verordening afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2020 vast te stellen volgens
bijgaand conceptbesluit
2. Een tegemoetkoming in de woonlasten van € 22,- te verstrekken aan alle
huishoudens die op 1 januari 2020 belastingplichtig zijn voor de
afvalstoffenheffing.
CONFORM

10.

2019-15721

Advies op de uitvoering van de moties die zijn ingediend met
betrekking tot de rioolheffing
Het college besluit:
De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de uitvoering van de
moties die zijn ingediend met betrekking tot de rioolheffing;
De raad tevens te informeren over het voorstel dat de rioolheffing niet verder
verhoogd wordt (behoudens de inflatie) en dat we daarmee afwijken van het
GRP, waardoor de verhoging van het basistarief kan worden beperkt met €9.
CONFORM,

11. 2019- 15738

Eerste wijziging van de begroting 2020-2030
Het college besluit:
Aan de raad voor te stellen de primaire begroting 2020 als volgt te wijzigen:
1) de deelnemersbijdrage aan de DG&J, onderdeel Jeugdzorg verhogen met
€ 545.000
2) de inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds te verhogen met
€ 1.094.000
3) een batige stelpost "nog te ontvangen rijksbijdrage sociaal domein" op te
nemen van € 1.425.000
4) de baten te verhogen met € 5.000 en de lasten te verlagen met € 1.696.000
conform de bijgevoegde "A-lijst"
5) de meerjarige consequenties te verwerken conform de bijgevoegde tabel
"Totaaloverzicht financiën"
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CONFORM met mandaat aan de portefeuillehouder voor enkele tekstuele
wijzigingen in de brief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober
2019, met een getal van 11 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

