GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 13 november 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: FIN, 18.011924 / 18.002306
: Belastingverordeningen 2019
: Voorgesteld wordt om de belastingverordeningen 2018 in te trekken en om
onderstaande belastingverordeningen 2019 vast te laten stellen in de besluitraad van
27 november 2018;
 Legesverordening 2019;
 Marktgeldverordening 2019;
 Verordening onroerende zaakbelastingen 2019;
 Verordening rioolheffing 2019;
 Verordening forensenbelasting 2019;
 Verordening toeristenbelasting 2019;
 Verordening afvalstoffenheffing 2019;
 Verordening lijkbezorgingsrechten 2019;
 Verordening scheepvaartrechten 2019;
 Verordening zoutwaterafvoerrechten 2019;
 Verordening proceswaterrecht Olzendepolder 2019.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

18.021014

: FIN, 18.019276 / 18.003403
: Bestuursrapportage 2018 GRDB, 3e wijziging begroting 2018 GRDB en 1e
wijziging begroting 2019 GRDB
: Voorgesteld wordt:
 de gemeenteraad kennis te laten nemen van de Bestuursrapportage 2018
van GRDB;
 de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen met betrekking
tot de 3e wijziging van de begroting 2018 van GRDB;
 de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen met betrekking
tot de 1e wijziging van de begroting 2019 van GRDB.
: Conform advies.
: GW, 18.020873 / 18.003274
: Nascheiding plastic verpakkingen en drankenkartons
: Voorgesteld wordt om kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het
Algemeen Bestuur O.L.A.Z. om:
 te kiezen voor bronscheiding (combi diftar/laagfrequent inzamelen) met de
mogelijkheid voor gemeenten te kiezen voor nascheiding in de vorm van een
pilot;
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Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

bestuurssecretariaat
18.021014

de keuze voor deelname aan de pilot nascheiding over te laten aan de
individuele gemeente;
 de eventuele kosten of voordelen door te berekenen aan deze deelnemende
gemeenten;
 de aan de pilot deelnemende gemeenten te wijzen op de juridische risico's en
deze te beperken door de pilot vooraf te publiceren op de
aanbestedingskalender;
 ter voorbereiding en verduidelijking een aantal informatiebijeenkomsten te
organiseren voor de gemeenten in oktober/november;
 op 6 december 2018 een definitief besluit te nemen en hoeveelheden voor
nascheiding vast te stellen.
 Naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur
O.L.A.Z. wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen om:
1. het O.L.A.Z. bestuur te laten weten dat gemeente Reimerswaal bij wijze
van pilot kiest voor nascheiding, met ingangsdatum 1 april 2020 tot in
ieder geval de einddatum van het contract met AVR (31 december
2022). De pilot geldt voor alle huishoudens in de gemeente
Reimerswaal;
2. indien er juridische bezwaren komen van marktpartijen welke de huidige
overeenkomst tussen AVR en O.L.A.Z. teniet zal doen, niet verder te
gaan met de pilot nascheiding en met de gemeenteraad te beraadslagen
over dan te nemen stappen richting VANG doelstellingen;
3. te investeren in nieuwe (bechipte) minicontainers voor rest- en GFTafval;
4. te investeren in keukenbakjes voor scheiding GF+Etensresten;
5. bovengrondse verzamelcontainers te vervangen voor ondergrondse
restafvalcontainers;
6. voor de investering van nieuwe minicontainers, keukenbakjes en
ondergrondse
containers
een
krediet
opnemen
in
de
Investeringsplanning, groot € 384.125,--;
7. de kosten voor communicatie niet betrekking tot een gewijzigd
inzamelsysteem ad. € 25.000,-- ten laste te brengen van onvoorzien
incidenteel.
: Conform advies.
: SAM, 18.019587 / 18.003559
: 1e begrotingswijziging 2018 en programmabegroting 2019 CZW Bureau
: Uw college wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 CZW Bureau voor wat
betreft de gemeentelijke onderdelen;
2. De gemeentelijke begroting aan te passen conform begrotingswijziging;
3. Na besluitvorming door uw college het CZW Bureau schriftelijk op de hoogte
te stellen van uw besluit middels conceptbrief;
4. Dit voorstel ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad middels de
ingekomen stukken en mededelingen.
: Conform advies.
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