GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 21 mei 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: FIN, 19.010052 / 19.001460
: Jaarrekening 2018
: M.b.t. de Jaarstukken, taakveldenrekening en bijlagen bij de jaarrekening 2018 wordt
voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 (Programmarekening), concept
accountantsverslag en de bevestiging bij de jaarrekening aan de accountant;
2. Kennis te nemen van de ambtelijke reacties op het verslag van bevindingen
van de accountant;
3. De voorstellen voor het bestemmen van het resultaat van de jaarrekening
2018 voor te leggen aan de gemeenteraad;
4. De gemeenteraad voor te stellen de overschrijdingen uit de Jaarstukken te
autoriseren;
5. De jaarrekening te agenderen voor behandeling in de accountantscommissie
op 28 mei 2019, om deze vervolgens aan te bieden aan de gemeenteraad.
Dit betekent concreet: agenderen voor de opinieraad van 11 juni 2019 en
voorstellen de jaarrekening vast te stellen in de besluitraad van 25 juni 2019.
: Conform advies.
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: FIN, 19.010408 / 19.001507
: Nota reserves en voorzieningen 2019-2022
: Uw college wordt voorgesteld:
De gemeenteraad de Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 voor te leggen aan
de Opinieraad van 11 juni 2019 en vast te laten stellen in de Besluitraad van 25 juni
2019.
: Conform advies.
: FIN, 19.007401 / 19.001207
: Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Sabewa Zeeland
: Geadviseerd wordt:
 Kennis te nemen van de 1e wijziging van de begroting 2019 van Sabewa
Zeeland en de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de 1e wijziging van de begroting 2019;
 De gemeenteraad voorstellen de hogere bijdrage 2019 op basis van de 1e
begrotingswijziging 2019 te verwerken in de begroting 2019 ten laste van de
post incidenteel;
 Kennis te nemen van de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming
2021-2023 van Sabewa Zeeland en de gemeenteraad voor te stellen een
zienswijze in te dienen bij Sabewa Zeeland op de overschrijding van de VZGnorm 2020;
 De gemeenteraad voorstellen de financiële gevolgen van de begroting 2020
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Beslissing

bestuurssecretariaat
19.011365

eerst te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur deze begroting,
rekeninghoudend met de in te dienen zienswijze, op 14 juni 2019 heeft
vastgesteld.
: Conform advies.
: A+O, 19.010163 / 19.001447
: Vaststellen Verordening Declaratiefonds
: Uw college wordt voorgesteld:
 De Verordening Declaratiefonds gemeente Reimerswaal 2019 aan de raad
voor te leggen ter vaststelling;
 De Verordening Declaratiefonds gemeente Reimerswaal 2015 wordt daarbij
ingetrokken.
 Om de extra kosten ad. € 23.873,- bij te ramen op product 463002
(Minimabeleid) / kostensoort 4433134 (GRDB Declaratiefonds) en dit bedrag
ten laste te brengen van onvoorzien structureel.
: Conform advies.
: REO, 19.010782 / 19.001560
: Woonvisie De Bevelanden 2019–2023.
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de inhoud van de Woonvisie De Bevelanden, versie 8
mei 2019 en hiermee in te stemmen;
2. De opinieraad op 11 juni 2019 met bijgaande notitie 19.010781 te vragen zijn
mening kenbaar te maken over de inhoud van de Woonvisie De Bevelanden;
3. Na de opinievormende behandeling van de Woonvisie De Bevelanden in de 5
Bevelandse gemeenteraden in juni 2019, de Woonvisie De Bevelanden in de
zomerperiode ambtelijk af te ronden voor vaststelling door de afzonderlijke
gemeenteraden in het najaar van 2019.
: Conform advies. Het college besluit om ook het rapport Provinciale bevolkings- en
huishoudprognose 2019 aan de Raad ter beschikking te stellen.
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