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3 Openbare besluitenlijst van 18 
mei 2021 

De openbare besluitenlijst van 18 mei 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform  

6 Vaststellen jaarstukken 2020 Voorstel 
De gemeenteraad voor te stellen 

om:  
1. De Jaarstukken 2020, bestaande uit 

het jaarverslag en de jaarrekening 

2020 vast te stellen met een 
voordelig saldo vóór 

resultaatbestemming van € 0,4 mln. 
2. Het voordelige resultaat uit de 

jaarstukken 2020 van afgerond € 0,2 

mln. als volgt te bestemmen middels 
bijgevoegde begrotingswijziging: 

 
a. Middelen voor implementatie 

inburgering € 74.000; 
 

b. CUP gelden duurzaamheid € 31.000; 

 
c. Het restant van het resultaat ad € 

65.000 te storten in de Algemene 
Reserve. 

 

3. De gerealiseerde 
investeringskredieten uit bijlage 6.1 

van de jaarstukken 2020 af te sluiten. 
Het college besluit om: 

4. De jaarstukken 2020 door middel van 

bijgevoegd raadsvoorstel ter 
vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 
5. Wethouder Vat te mandateren 

eventuele materiele afwijkingen in de 
definitieve bevindingen van onze 

accountant te verwerken in 

voorliggende jaarstukken 

Conform met inachtneming 
van een aantal 

aanpassingen. Beslispunt 5 
vervalt. 

7 Beheerplan Onderhoud 

Vastgoed 2021-2024 

De gemeenteraad voor te stellen 

om:  

1. Het Onderhoudsbeleid vastgoed 

2021-2030 vast te stellen; 

Conform met inachtneming 

van een aantal 

aanpassingen. 
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2. Kennis te nemen van het Beheerplan 

onderhoud vastgoed 2021-2024, 

gebaseerd op het Onderhoudsbeleid 

vastgoed 2021-2030; 

3. Een bedrag van € 746.000 te 

onttrekken uit het Gemeentelijk 

Vastgoedfonds en deze te storten in 

de voorziening groot onderhoud 

vastgoed; 

4. In stemmen met een 

begrotingswijziging, corresponderend 

met beslispunt 3. 

8 Transitie GR Sociaal 

Drechtsteden 

De gemeenteraad voor te stellen 

om:  
1. Toestemming te verlenen aan het 

college om op grond van de 
voorliggende concepttekst en de 

toelichting in de begeleidende notitie 

de gemeenschappelijke regeling aan 
te gaan onder de voorwaarden dat: 

 De richtlijnen voor lokaal 

maatwerk, zoals is opgenomen in 
de begeleidende notitie, wordt 

nader uitgewerkt in een 

kaderstellend document en 
verankerd in de GR tekst via een 

concrete verwijzing en/of als 
bijlage daaraan toegevoegd. 

 Ten aanzien van de 

stemverhoudingen in het 
Algemeen Bestuur het 

voorkeursmodel met een 

stemverdeling op grond van 
inwoneraantal opgenomen wordt 

in de GR tekst (conform p. 12 van 
de begeleidende notitie). 

 

Conform met inachtneming 

van een aantal 
aanpassingen. 

9 Transitie service gemeente 
Dordrecht bedrijfsvoering 

De gemeenteraad voor te stellen 
om: 

1. In te stemmen met de 
uitgangspunten voor de 

dienstverlening van de 

bedrijfsvoeringstaken door service-
gemeente Dordrecht t/m 2026 

conform punt 1 uit de notitie 
"Verdere uitwerking 

Uitgangspuntennotitie toekomstige 

samenwerking 
Drechtstedengemeenten" (bijlage 1), 

waaronder het uitvoeren van een 
evaluatie na twee jaar. 

Conform met inachtneming 
van een aantal 

aanpassingen. 
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2. In te stemmen met het voorstel de 
transitiekosten budgetneutraal te 

dekken door de huidige bijdrage aan 
het programma bestuur & beleid in 

de  GRD voor vier jaar te continueren 

conform punten 2 en 3 uit de notitie 
"Verdere uitwerking 

Uitgangspuntennotitie toekomstige 
samenwerking 

Drechtstedengemeenten". 

3. In te stemmen met de 
uitgangspunten voor de verdeling van 

bestaande risico's conform punt 5 uit 
de notitie "Verdere uitwerking 

Uitgangspuntennotitie toekomstige 
samenwerking 

Drechtstedengemeenten" onder de 

voorwaarden dat: 

 Het voorstel ten aanzien van de 
risicoverdeling voor definitieve 

besluitvorming nader wordt 
geconcretiseerd en de gevolgen 

voor de lokale gemeenten 

inzichtelijk worden gemaakt (om 
welke risico's gaat het inclusief 

omvang/kans, hoe gaan we om 
met doorlopende taakstellingen, 

verplichtingen en 
kapitaalgoederen).  

 Daarbij heldere afspraken worden 

gemaakt over het beheersen en 

periodiek actualiseren van de 
risico's door gemeente Dordrecht, 

hoe de andere gemeenten daarbij 
betrokken worden en hoe 

verantwoording plaatsvindt. 

10 Transitievisie Warmte 2021 De gemeenteraad voor te stellen 
om: 

1. De Transitievisie Warmte 2021 vast te 

stellen 
 

Het college besluit om:  
2. In te stemmen met de Transitievisie 

Warmte 2021 
3. De  Transitievisie Warmte 2021 ter 

vaststelling aan te bieden aan de 

raad 
 

Conform 

11 Regionale Energiestrategie 

Drechtsteden 1.0 

De gemeenteraad voor te stellen 

om: 

1. De Regionale Energiestrategie 

Drechtsteden 1.0 vast te stellen 

 

Conform met inachtneming 

van aanpassingen.   
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Het college besluit om 

2. In te stemmen met de Regionale 

Energiestrategie Drechtsteden 1.0 

3. De regionale Energiestrategie 

Drechtsteden 1.0 na opheffing van 

het embargo op 25 mei 2021 ter 

vaststelling aan te bieden aan de 

raad 

4. De bijgevoegde CIB 'verduurzamen 

warmtenet' vast te stellen. 

12 Specifieke Uitkering IJsbanen 

en Zwembaden (SPUK IJZ) voor 
2020 

1. Een aanvraag in te dienen voor de 

Specifieke Uitkering IJsbanen en 
Zwembaden (SPUK IJZ) 2020; 

2. Een aanvraag in te dienen voor  
€ 409.964 zodat Optisport wordt 

gecompenseerd voor hun volledige 

exploitatietekort over 2020 
3. Als gemeente Optisport te 

compenseren door de openstaande 
huurachterstand van € 342.225 kwijt 

te schelden en het overige bedrag 
van € 67.739 in mindering te brengen 

op de servicekosten voor 2020. 

4. In te stemmen met de brief Besluit 
Specifieke Uitkering IJsbanen en 

Zwembaden (SPUK IJZ) 2020. 
 

Conform 

14 Lokaal beleggen 

participatieplekken 

1. In te stemmen met het lokaal 

beleggen van het beleid en de 
uitvoering van de participatieplekken. 

2. In te stemmen met de geformuleerde 

uitgangspunten zoals opgenomen in 
de notitie 'Voorstel voor het lokaal 

organiseren van de 
participatieplekken' (bijlage 1) onder 

3.1 en 3.1.1. 
3. In te stemmen met het voorstel om 

de regionale middelen voor de 

participatieplekken lokaal in te zetten 
voor de uitvoering van de 

participatieplekken en dit te 
verwerken in de begroting 2022. 

 

Conform 

15 Woningbouwontwikkeling 
Benedenveer Dijk 

1. In te stemmen met het voorliggende 
planontwerp, inclusief het 

zorgwoningencomplex van ASVZ aan 
de oostzijde van het plangebied. 

2. In te stemmen met het informeren 

van twee bewoners over de 
aankomende opzegging van de met 

hen gesloten huurovereenkomsten 
inzake percelen gemeentegrond die 

Conform  
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zijn gelegen binnen de beoogde 
locatie voor het 

zorgwoningencomplex. 
 

  
 
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 
 

 
N.H. Kuiper mca mcm         mr. drs. J.M. de Vries 

 


