
  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 7 juni 2022 nummer 21 

Aanwezig: burgemeester De Vries, wethouder Paas, wethouder Spek, wethouder Bijderwieden en 

gemeentesecretaris Kuiper 

Afwezig : - 

Verslaglegging : Linda Beekhof 

 

 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Openbare besluitenlijst van 31 
mei 2022 

De openbare besluitenlijst 31 mei 2022 
ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

2022-0071640 
Jaarstukken 2021 

Beslispunt 1 
De jaarstukken 2021, bestaande uit het 

jaarverslag en de jaarrekening 2021 vast 
te stellen met een voordelig saldo voor 

resultaatbestemming van € 2.598.000 en 

dit toe te voegen aan de algemene 
reserve. 

 
Beslispunt 2 

Het voordelig resultaat uit de jaarstukken 

2021 als volgt te bestemmen middels 
bijgevoegde begrotingswijziging: 

 
a. de taakmutaties sociaal domein met 

een totaal bedrag van € 783.000, voor 
zover deze corona gerelateerd zijn, over 

te hevelen naar de exploitatie 2022 voor 

een bedrag van € 330.000 en het 
resterende bedrag van € 453.000  toe te 

voegen aan de reserve sociaal domein); 
 

b. een bedrag van € 159.000 voor 

opleiding en organisatieontwikkeling over 
te hevelen naar de exploitatie 2022; 

 
c. een bedrag van € 85.000 voor tijdelijke 

inzet personeel vastgoed over te hevelen 
naar de exploitatie 2022; 

 

d. een bedrag van € 365.000 resterend 
van project MerwedeLingeLijn over te 

heven naar de exploitatie 2022; 
 

e. een bedrag € 50.000 vanuit het 

resultaat over te hevelen naar de 
exploitatie 2022 voor (vanwege corona 

Conform met redactionele 
wijzigingen.  



 
 

Hoogachtend, 

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

 
 

 
 

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

 

uitgestelde) activiteiten voor de 

herdenking van de St. Elisabethvloed, 
onthulling van de coronaboom en viering 

van 75 jaar bevrijding; 

 
f. het resterende bedrag in de algemene 

reserve is daarmee  € 1.156.000. 
 

Beslispunt 3 
In te stemmen met het voorstel om een 

bedrag van € 297.000 uit de reserve 

klimaatmiddelen over te hevelen naar de 
algemene reserve. 

 
Beslispunt 4 (Enkel bestemd voor college) 

De kwijtschelding in verband met de 

gevolgen van corona voor debiteur 
201132 à € 28.038,96 goed te keuren. 

2022-0071906 
Controleprotocol 2022 

Beslispunt 1 
Het Controleprotocol 2022 vast te stellen 

 

Beslispunt 2 
Het Controleprotocol voor de 

accountantscontrole van de gemeente 
Sliedrecht (vastgesteld d.d. 16 mei 2017) 

in te trekken 

Conform 

2022-0088580 
Adviesnota brief VV Sliedrecht 

In te stemmen met de brief aan VV 
Sliedrecht en deze naar het bestuur van 

VV Sliedrecht op te sturen. 

Conform met redactionele 
wijzigingen.  


