
 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 1 september 2020 nummer 33 

Aanwezig: burgemeester Van der Borg, wethouder Vat, wethouder Spek, wethouder Goverde en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig:  

Verslaglegging: Diana Mosterdijk  

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 De openbare besluitenlijst van 
25 augustus 2020 

De openbare besluitenlijst van 25 augustus 
2020 vast te stellen. 

Conform 

6 Vaststelling Jaarstukken 2019 1. De Jaarstukken 2019, bestaande uit 
het jaarverslag en de jaarrekening 
2019 vast te stellen met een negatief 

saldo vóór resultaatbestemming van € 
325.000. 

2. Het negatieve resultaat uit de 

jaarstukken 2019 van € 325.000 als 
volgt te bestemmen middels 
bijgevoegde begrotingswijziging: 

1. Middelen voor 
duurzaamheidsmaatregelen € 

637.000; 
2. De ophoging van de 

verliesvoorziening BW-plein van -/- 

€ 656.000 te onttrekken aan de 
Algemene Reserve; 

3. Het restant van het resultaat ad -

/- € 306.000 te onttrekken aan de 
algemene Reserve. 

3. De gerealiseerde investeringskredieten 

uit bijlage 6.1 van de jaarstukken 2019 
af te sluiten 

4. De raad voor te stellen de Jaarstukken 

2019, bestaande uit het jaarverslag en 
de jaarrekening 2019 vast te stellen 
met een negatief saldo vóór 

resultaatbestemming van 
€ 325.000. 

5. De raad voor te stellen het negatieve 
resultaat uit de jaarstukken 2019 van 
€ 325.000 als volgt te bestemmen 

middels bijgevoegde 
begrotingswijziging: 
1. Middelen voor 

duurzaamheidsmaatregelen € 
637.000; 

2. De ophoging van de  

verliesvoorziening BW-plein van -/- 
€ 656.000 te onttrekken aan de 
Algemene Reserve; 

Conform, met dien 
verstande dat expliciet 
wordt vermeld dat het 

besluit van 7 april 2020 
wordt ingetrokken. 
Mandaat 

portefeuillehouder voor de 
aanpassing. 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

3. Het restant van het resultaat ad -
/- € 306.000 te onttrekken aan de 

algemene Reserve. 
6. De raad voor te stellen de 

gerealiseerde investeringskredieten uit 

bijlage 6.1 van de jaarstukken 2019 af 
te sluiten 

7. Kennis te nemen van de 

accountantsrapport 2019 
8. In te stemmen met de reactie op het 

accountantsrapport en deze reactie 

aan te bieden aan auditcommissie van 
7 september 2020 

 

7 Zienswijze eerste 

bestuursrapportage 2020 
Serviceorganisatie Jeugd 

1. De zienswijze op de voorgestelde 

begrotingswijziging bij de eerste 
bestuursrapportage 2020 van de 
Serviceorganisatie Jeugd vast te 

stellen 
2. In te stemmen met de zienswijze op 

de voorgestelde begrotingswijziging bij 

de eerste bestuursrapportage 2020 
van de Serviceorganisatie Jeugd 

3. De voorgestelde begrotingswijziging 

bij de eerste bestuursrapportage 2020 
van de Serviceorganisatie Jeugd ter 
vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad 
 

Conform 

8 Bijdrage gemeente Sliedrecht 
aan regionale aanpak dak- en 

thuisloosheid 

1. In te stemmen met de inhoud van de 
brief 

 

Conform, mandaat 
portefeuillehouder voor de 

aanpassingen 

9 CIB De invloed van 
coronamaatregelen binnen het 
sociaal domein 

1. De CIB vast te stellen 
 

Conform 

10 Artikel 39 vragen PRO 

Sliedrecht inzake Yulius 

1. In te stemmen met de beantwoording 

van de artikel 39 vragen van mevr. 
Stam (PRO Sliedrecht). 

 

Conform, mandaat 

portefeuillehouder voor de 
aanpassingen 

 
 Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 
 

 
 
N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg  

 


